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Javni razpisi

Št. 6220-0001/2018 Ob-2163/18

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona 
o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo), Mestna občina 
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, 
objavlja

popravek
javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih 

projektov na področju kulturne dediščine v letu 
2018 (JR-MOSG-KD2018)

1. V Javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih 
projektov na področju kulturne dediščine v letu 2018, 
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31, z dne 4. 5. 2018, 
Ob-2113/18, se spremeni besedilo na naslednji način:

V prvi alinei, drugi odstavek 1. točke Namen in cilji 
razpisa, se besedilo:

»V postopku javnega razpisa se:
– upoštevajo razglasitve za spomenike, ki so z Od-

lokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovin-
skih spomenikov na območju občine Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 9/94, 11/98 in 38/09 – v nadaljevanju 
»odlok«) razglašeni za kulturni spomenik lokalnega po-
mena in« nadomesti z besedilom:

»V postopku javnega razpisa se:
– upoštevajo razglasitve za spomenike, ki so z Od-

lokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega po-
mena na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Ura-
dni list RS, št. 26/16 – v nadaljevanju »odlok«) razglaše-
ni za kulturni spomenik lokalnega pomena in«.

2. V skladu s tem popravkom se uskladi tudi jav-
ni razpis, ki je dosegljiv na spletni strani naročnika 
(http://www.slovenjgradec.si), Javni razpisi in objave.

3. Ta popravek začne veljati z dnem objave v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 371-16/2017/234 Ob-2182/18

Sprememba
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 

Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo) objavlja spremem-
be javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne 
mobilnosti (JR-UTM_1/2017) (v nadaljevanju: javni raz-
pis), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/17 dne 
29. 9. 2017, k veljavnim spremembam javnega razpisa, 
objavljenim v Uradnem listu RS, št. 63/17 dne 10. 11. 
2017 in 11/18 dne 23. 2. 2018.

1. Sprememba rokov za oddajo vlog
V poglavju 5.2. se spremeni datum morebitnega 

tretjega roka za oddajo vlog, in sicer tako, da se četrti 
odstavek glasi:

»Tretji rok za oddajo vlog je sreda, 12. 9. 2018.«
Posledično se v poglavju 6.2. spremeni datum pred-

videnega odpiranja vlog, in sicer tako, da se drugi stavek 
v prvem odstavku glasi:

»Za drugi krog ob odpiranje predvidoma 6. 4. 2018 
in tretji krog 12. 9. 2018.«

Sprememba je objavljena kot del razpisne doku-
mentacije na spletni strani http://www.mzi.gov.si/si/jav-
ne_objave/javni_razpisi/.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Ministrstvo za infrastrukturo

Št. 303-1/2018/23 Ob-2183/18

Sprememba
Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Lju-

bljana, objavlja spremembe Javnega razpisa za izbor 
»Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod 
v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«, 
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 24/18 z dne 13. 4. 
2018.

V točki 16.1. »Način in rok za predložitev vlog za 
dodelitev sredstev« se spremeni prvi stavek tako, da 
se glasi:

»Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 21. 5. 
2018 do 12. ure.«

V točki 16.2. »Dodatne informacije in obveščanja« 
se spremeni zadnji stavek v prvem odstavku tako, da 
se glasi:

»Vprašanja se smejo postavljati do vključno dne 
16. 5. 2018 do 12. ure.«

V točki 16.3. »Odpiranje, preverjanje formalne po-
polnosti prijav in ocenjevanje« se spremeni drugi stavek 
v tretjem odstavku tako, da se glasi:

»Vloge se bodo odpirale dne 21. 5. 2018 ob 12.30.«
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespreme-

njeno in v veljavi.
Ta sprememba začne veljati z dnem objave v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo za zdravje

Št. 1103-1/2018-9 Ob-2171/18

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na 
podlagi četrtega odstavka 105. člena Zakona o orga-



Stran 1128 / Št. 32 / 11. 5. 2018 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – 
ZVaj), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13 in 
55/15-ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona 
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2018 
in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter 7. in 8. člena Pravilnika 
o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobra-
ževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17) objavlja

javni razpis
za izbor in sofinanciranje programov 

profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 
2018/19

1. Predmet in namen razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor programov pro-

fesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu 
programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
za šolsko leto 2018/19 (v nadaljevanju: katalog), ter med 
njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proraču-
na Republike Slovenije.

Programi profesionalnega usposabljanja so krajše 
oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene 
strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega 
strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva.

2. Pogoji za prijavo
Pogoji za prijavo na razpis so:
– da ima prijavitelj v poslovnem registru vpisano 

dejavnost izobraževanja,
– da je prijavljeni program usklajen s pravilnikom, ki 

ureja izbor in sofinanciranje programov profesionalnega 
usposabljanja,

– da je prijavljeni program pripravljen v skladu z do-
ločili tega razpisa,

– da prijavljeni program traja najmanj 8 ur.
3. Teme za prijavo predlogov programov profesio-

nalnega usposabljanja
Prijavitelj je dolžan svoj predlog programa uvrstiti 

na eno od tem. V skladu z drugim odstavkom 8. člena 
Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadalj-
njega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delav-
cev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17; 
v nadaljevanju: pravilnik) je Strokovni svet Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje na svoji 191. seji, 
dne 26. 4. 2018, določil naslednje prednostne teme 
za sofinanciranje programov profesionalnega usposa-
bljanja:

1. varno in spodbudno učno okolje,
2. delo učitelja razrednika,
3. inkluzija različnosti,
4. usposabljanje vzgojiteljev/učiteljev, ki v vzgoj-

no-izobraževalnih zavodih poučujejo slovenski jezik 
otroke/učence/dijake priseljencev,

5. poučevanje, učenje in vrednotenje dosežkov 
po predmetnih in strokovnih področjih,

6. prilagajanje izvedbe programov poklicnega stro-
kovnega izobraževanja v izrednem izobraževanju,

7. vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj.
Prijavitelji lahko predloge programov za objavo 

v katalogu (ne pa tudi za sofinanciranje) uvrstijo tudi 
v splošne teme:

1. internacionalizacija vzgoje in izobraževanja,
2. igrifikacija izobraževanj,

3. računalniško mišljenje (computational thinking),
4. spoznavanje glasbe in glasbeno ustvarjanje,
5. celostno poučevanje predmetnih učiteljev in uči-

teljev strokovnih modulov,
6. drugo.
4. Višina sredstev: višina razpoložljivih sredstev, 

namenjenih sofinanciranju programov profesionalnega 
usposabljanja, je 200.000,00 EUR. Sredstva so zago-
tovljena v proračunu Republike Slovenije za leti 2018 
in 2019 (20.000,00 EUR za leto 2018, 180.000,00 EUR 
za leto 2019), na ukrepu 3311-11-0025 (Podporne aktiv-
nosti), na proračunski postavki 715310 (Izobraževanje 
učiteljev). Skrbnica postavke je Maja Mihelič Debeljak, 
sekretarka.

5. Obvezna oblika in vsebina prijave ter na-
čin predložitve

Prijava se izvede v aplikaciji »Katis – Katalog pro-
gramov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja stro-
kovnih delavcev vzgoji in izobraževanju« (v nadaljeva-
nju: Katis). Vnos v aplikacijo je možen od 11. 5. 2018 do 
zaključka razpisa za vse, ki imajo dostop do aplikacije. 
Obvezni podatki za vnos so:

– matični podatki izvajalca,
– podatki o vsebini programa,
– podatki o organizaciji programa,
– podatki o izvedbi programa,
– podatki o ceni programa.
Podatke o prijavljenih programih prijavitelj pošlje 

tudi v tiskani obliki na obrazcih, ki jih natisne iz aplika-
cije Katis:

– podatki o prijavitelju,
– pregled programa (za vsak prijavljeni program 

posebej),
– seznam prijavljenih programov.
V tiskani obliki prijavitelj pošlje tudi:
– utemeljeno obrazložitev prijave programa z manj 

kot 30 udeleženci v primeru, da prijavlja program z manj 
kot 30 udeleženci in

– utemeljeno obrazložitev prijave programa z ve-
čjim številom izpeljav v primeru, da prijavlja program 
z več kot eno izpeljavo.

Vsi obrazci morajo biti ožigosani in podpisani s stra-
ni odgovorne osebe zavoda, ki programe prijavlja.

Prijavitelj, ki nima dostopa do aplikacije, za dostop 
zaprosi preko e-naslova katis.mizs@gov.si.

Oddaja prijave pomeni, da prijavitelj jamči, da so 
podatki v tiskani in elektronski obliki identični in da se 
prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje 
ter da prijava ne vsebuje lažnih ali zavajajočih podatkov.

6. Rok za oddajo prijave
Prijava je pravočasna, če je oddana v skladu 

s 5. točko razpisa:
– v aplikaciji Katis, na naslovu https://paka3.

mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx, najkasneje 7. 6. 2018, in
– v tiskani obliki v zaprti ovojnici osebno ali po po-

šti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom 
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za izbor in sofi-
nanciranje programov profesionalega usposabljanja za 
šolsko leto 2018/19« in nazivom ter polnim naslovom 
prijavitelja, najkasneje do 8. 6. 2018. Prijava se šteje 
za pravočasno, če je najkasneje do 8. 6. 2018 prispe-
la v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, oziroma 
je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, 
tj. 8. 6. 2018.

Vlog v neustrezno označenih in nepravočasno pri-
spelih ovojnicah razpisna komisija ne bo obravnavala in 
bodo zavržene.
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7. Odpiranje prijav: vloge bo odpirala komisija za 
izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: raz-
pisna komisija). Ker se pričakuje večje število vlog, 
bo predvidoma dne 12. 6. 2018 v prostorih ministrstva 
potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti članov 
razpisne komisije. Pri odpiranju vlog razpisna komisija 
ugotavlja njihovo popolnost. Prijava je formalno popol-
na, če je oddana v tiskani obliki in so v aplikaciji Katis 
izpolnjeni vsi podatki, kot je določeno v 5. točki razpisa 
ter so v tiskani in elektronski obliki identični. Komisija bo 
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi 
tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne.

8. Merila za izbor programov profesionalnega uspo-
sabljanja za objavo v katalogu

Odprte in popolne vloge bo ocenila razpisna komi-
sija v skladu z določili razpisa. S sklepom bodo izbrani 
programi izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. točke 
razpisa. Izvajalci bodo z izbranimi programi objavlje-
ni v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja.

Prijavljeni program mora biti usklajen s cilji vzgoje 
in izobraževanja in v skladu z zakonom, ki ureja orga-
nizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, vsebine 
programa pa morajo biti usklajene s cilji programa.

9. Merila za sofinanciranje programov profesional-
nega usposabljanja

Za šolsko leto 2018/19 bodo v skladu z razpolo-
žljivimi sredstvi sofinancirani programi tistih izvajalcev, 
ki so prijavljeni na eno od prednostnih tem, objavljenih 
v 3. točki razpisa in so za programe, izvedene v koledar-
skem letu 2017, z evalvacijo dosegli povprečno oceno, 
ki ni nižja od srednje vrednosti na lestvici vrednotenja 
programov v evalvacijskem vprašalniku. Opredeljeno 
povprečno vrednost na lestvici vrednotenja programov, 
mora izvajalec doseči pri vseh kategorijah evalvacije 
v preteklem koledarskem letu.

Ministrstvo ne bo sofinanciralo kongresov in konfe-
renc. Prav tako ministrstvo ne bo sofinanciralo progra-
mov, ki so sofinancirani iz drugih virov.

Izvajalci programov iz prvega odstavka tega člena 
bodo na prednostni vrstni red sofinanciranja razvrščeni 
glede na seštevek povprečnih ocen vsebin in metod 
dela, uporabnosti programa ter organizacije in izvedbe 
programa za vse programe profesionalnega usposa-
bljanja, ki so jih izvedli v preteklem koledarskem letu. 
Programi izvajalcev bodo v skladu s prijavo na osnovi 
evalvacijskih ocen programov sofinancirani v višini naj-
manj 50 % vrednosti programa do porabe razpisanih 
sredstev.

Ministrstvo bo sofinanciralo eno izpeljavo prijavlje-
nega programa, razen v izjemnih primerih, ko bo s strani 
izvajalca prejelo utemeljeno obrazložitev za objavo ve-
čjega števila izpeljav programa.

V primeru, da bo z razvrščanjem ugotovljeno, da je 
na zadnjem mestu, ki še omogoča sofinanciranje, izva-
jalec, ki je v izbor predlagal več programov, in vseh ne 
bo mogoče sofinancirati, bo kot dodatni kriterij za sofi-
nanciranje upoštevana višina kotizacije na udeleženca. 
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli programi z nižjo 
kotizacijo. Če na ta način izbira zadnjega še sofinanci-
ranega programa še vedno ne bo možna, bo izvajalec 
s strani ministrstva pozvan, da sam izbere program/e 
za sofinanciranje.

V primeru, da bo z razvrščanjem ugotovljeno, da je 
na zadnjem mestu, ki še omogoča sofinanciranje, več 
izvajalcev z enakim seštevkom povprečnih ocen, se 
med njimi odloča tako, da se njihovi programi razvrstijo 
glede na višino kotizacije na udeleženca, prednost pa 
bodo imeli programi z nižjo kotizacijo. Če na ta način iz-

bira zadnjega še sofinanciranega programa še vedno ni 
možna, se med temi programi z enako višino kotizacije 
izbere programe tistih izvajalcev, ki imajo višjo povpreč-
no oceno vsebin in metod dela. Če ti izvajalci dosegajo 
enako povprečno oceno vsebin in metod dela, se med 
njimi nadalje izbere program tistega izvajalca, ki ima 
višjo povprečno oceno uporabnosti programa.

Vsak program lahko izvajalec prijavi samo enkrat.
Ministrstvo bo sofinanciralo programe, ki so pred-

videni za najmanj 30 udeležencev. Programov, načrto-
vanih za manj kot 30 udeležencev, ministrstvo ne bo 
sofinanciralo, oziroma jih bo sofinanciralo v izjemnih 
primerih, če bo s strani prijavitelja za tako izvedbo ob 
prijavi prejelo pisno argumentacijo izvedbe z manjšim 
številom udeležencev. O utemeljenosti argumentacije 
izvedbe programa z manjšim številom udeležencev bo 
odločala razpisna komisija. V primeru da se komisija 
ne bo strinjala s tako izpeljavo, bo izvajalca pozvala 
k dopolnitvi vloge, oziroma k potrditvi večjega števila 
udeležencev.

V primeru, da bo na razpis prijavljenih manj pro-
gramov za sofinanciranje v skladu z določili razpisa, kot 
je na voljo razpisanih finančnih sredstev, bo ministrstvo 
glede na razpoložljiva finančna sredstva sofinanciralo 
programe v stopnji, ki presega 50 %, na način, da se 
vsakemu upravičenemu izvajalcu dodeli sorazmerno 
višja stopnja sofinanciranja.

10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni 
o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
s sklepom najkasneje v 60 dneh od izteka roka za od-
dajo prijave na razpis.

Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno v elektronski 
in tiskani obliki, bodo s sklepom zavržene.

Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopol-
nili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom 
zavržene.

Prijave tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali 
osnovnih pogojev iz 2. točke razpisa, bodo zavrnjene.

11. Objava programov in sklepanje pogodb
Na osnovi sklepa o izbiri bo ministrstvo programe 

objavilo v katalogu. Za izvajanje programov, ki se ne 
sofinancirajo, temveč se le objavijo v katalogu, bo mi-
nistrstvo z izvajalcem sklenilo pogodbo o izvajanju po-
sameznega programa, za izvajanje sofinanciranih pro-
gramov pa bo ministrstvo z izvajalcem sklenilo pogodbo 
o izvajanju in sofinanciranju posameznega programa.

Če prijavitelj ne bo pristopil k podpisu pogodbe 
v skladu s pozivom ministrstva, se šteje, da je umaknil 
prijavo.

Če se po izdanem sklepu o izboru ugotovi dejstvo, 
na podlagi katerega bi v postopku javnega razpisa prišlo 
do drugačnega sklepa, če bi bilo ob izdaji znano, mini-
strstvo lahko odstopi od podpisa pogodbe.

12. Informativni dnevi: informativna dneva za pri-
javo programov na razpis bosta v sredo, 16. 5. 2018 
in v petek, 18. 5. 2018, ob 10. uri, v prostorih mi-
nistrstva. Najavo udeležbe za posamezni termin in-
formativnega dneva sporočite na elektronski naslov 
katis.mizs@gov.si.

13. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija, ki obsega besedilo razpisa, vzorec pogodbe 
o izvajanju programov profesionalnega usposabljanja, 
vzorec pogodbe o izvajanju in sofinanciranju progra-
mov profesionalnega usposabljanja in metodologijo za 
izračun vrednosti programa, je dosegljiva na spletnem 
naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_ob-
jave_in_razpisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije 
lahko pokličete na tel. 01/40-05-327 (Nataša Miklič) ali 
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01/40-05-233 (Vida Trilar) oziroma pišete na elektronski 
naslov katis.mizs@gov.si.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 5440-63/2018/5 Ob-2175/18

Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-

menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013),

– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1081/2006,

– Partnerskega sporazuma med Sloveni-
jo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 
št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014,

– Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, z vsemi spre-
membami,

– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 
21/13, 47/13 – ZDU-1, 65/14 in 55/17),

– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 
– ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 
47/13, 12/14, 90/14 in 51/16),

– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. Ura-
dni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, 
št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H),

– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 
(DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 
(DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17),

– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),

– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 
15/17 in 69/17) in

– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi 
organa upravljanja št. 10-1/3/MK/0 z dne 29. 3. 2018,

Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistro-
va 10, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za štipendije za specializirane poklice  

v kulturi 2017/2018
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa ozi-

roma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v na-
daljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, 

potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evrop-

skega socialnega sklada in Republika Slovenija. Jav-
ni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa 
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake 
dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne 
skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem 
okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc 
delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, 
vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pri-
dobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spod-
bujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni ka-
rierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh 
izobraževalnega sistema.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje štipendij 
za specializirane poklice v kulturi (oznaka javnega raz-
pisa JPR-ESS-ŠTIP2017) s pričetkom sofinanciranja 
v študijskem letu 2017/2018.

Sredstva bodo namenjena za:
– štipendije za podiplomski študij v tujini (v nadalj-

njem besedilu: štipendija za študij) za specializirane po-
klice v kulturi s pričetkom v študijskem letu 2017/2018,

– štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tu-
jini (v nadaljnjem besedilu: štipendija za usposabljanje) 
za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje 
specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 me-
secev v časovnem obdobju med 1. 9. 2017 in 31. 10. 
2018, za katerega izobraževalna institucija izda potrdilo 
o zaključenem programu.

Pomen izrazov:
– študijsko (šolsko) leto je leto, v katerem se izvaja 

študij in obsega čas od vpisa do zaključka posamezne-
ga letnika, ki je praviloma v naslednjem letu, in pravi-
loma traja od oktobra do junija (oziroma septembra) 
naslednjega leta;

– potrdilo o vpisu je dokument, s katerim šola potrdi, 
da je študent vpisan na to izobraževalno institucijo v te-
kočem študijskem letu za polni študijski čas;

– usposabljanje ali izobraževanje je nadgradnja 
znanj in usposobljenosti s področja delovanja prijavite-
lja, za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravlja-
nje poklicev v kulturi, ki lahko traja od 3 do 12 mesecev 
in na katerem ob zaključku prijavitelj prejme potrdilo 
o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju;

– poklici v kulturi so poklici s področij glasbene, 
intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti ter 
filma, kulturne dediščine, knjige, knjižničarstva in kultur-
nega managementa;

– javno veljavni program je program, ki je medna-
rodno primerljiv in za katerega prijavitelj z listino izkaže, 
da je študij akreditiran v državi, kjer se izvaja, s strani 
državne institucije, ki je odgovorna za izobraževanje 
v tej državi in kjer po zaključku prijavitelj dobi priznano 
stopnjo izobrazbe;

– vzhodna regija in zahodna regija: podrobnejša 
opredelitev po NUTS 3 na spletni strani ministrstva: 
http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_
za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdo-
bje_2014_2020/;

– študij v tujini je študij v katerikoli državi članici 
Evropske unije, razen Republiki Sloveniji;

– usposabljanje ali izobraževanje v tujini je uspo-
sabljanje ali izobraževanje v katerikoli državi članici 
Evropske unije, razen Republiki Sloveniji.
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Vsebinska sklopa:
1. Štipendija za študij:
– štipendija se podeli od letnika študija, v katerega 

se prijavitelj vpiše v študijskem letu 2017/2018, za eno 
celo stopnjo študija;

– štipendiranje lahko traja največ toliko študijskih 
let brez absolventskega staža, kolikor jih je predpisanih 
s programom, za katerega štipendiranje se prijavitelj 
prijavlja, vendar ne več kot za tri študijska leta, v pri-
meru enovitega magistrskega študija ne več kot za pet 
študijskih let;

– štipendija se ne podeljuje za absolventski oziro-
ma temu primerljiv staž.

2. Štipendija za usposabljanje:
– štipendija se podeli za usposabljanje ali izobraže-

vanje, ki poteka oziroma je potekalo v časovnem obdo-
bju med 1. 9. 2017 in 31. 10. 2018;

– prijavitelj lahko pridobi štipendijo za najmanj 3 in 
največ 12 mesecev glede na trajanje programa usposa-
bljanja ali izobraževanja;

– institucija usposabljanja ali izobraževanja mora 
prijavitelju izdati potrdilo o zaključenem programu.

Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompe-
tenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje 
v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vse-
življenjsko učenje. V okviru javnega razpisa se zago-
tavlja pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki 
bodo vključenim v formalno in neformalno izobraževanje 
zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v druž-
bo ter pri ohranjanju poklicne kariere. Z ukrepi na tem 
področju se zapolnjujejo vrzeli obstoječega izobraže-
valnega sistema, in sicer z usposabljanji za specifične 
umetniške poklice ter druge poklice v kulturi. Pridobiva-
nje kompetenc skozi usposabljanja pomeni tudi zago-
tavljanje pogojev za večjo kulturno ustvarjalnost, ki je 
ena izmed elementov uspešnejšega prodora na trg dela.

Javni razpis bo zasledoval cilje, ki:
– spodbujajo k dodatnemu izobraževanju na po-

dročju kulture,
– zagotavljajo večjo dostopnost različnih oblik izo-

braževanja ter
– dvigujejo specifična znanja in usposobljenosti.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje splošne po-

goje:
– na javni razpis je podal le eno vlogo (za eno šti-

pendijo, in sicer za eno stopnjo podiplomskega študija 
v tujini oziroma eno usposabljanje ali izobraževanje 
v tujini);

– ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– ni starejši od vključno 29 let (upošteva se letnica 

rojstva: 1988 za štipendijo za študij in 1989 za štipendijo 
za usposabljanje);

– študijski oziroma izobraževalni obisk v tujini ne te-
melji na katerem izmed evropskih programov mobilnosti;

– v času štipendiranja ne bo upravičen do katere 
izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Repu-
bliki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih prejem-
kov za študij oziroma usposabljanje ali izobraževanje iz 
državnega ali občinskih proračunov Republike Slovenije 
ali evropskih sredstev;

– v primeru, da je bil pogodbena stranka ministr-
stva, mora imeti izpolnjene vse zapadle pogodbene 
obveznosti iz preteklih pogodb (v primeru pogodbe o šti-
pendiranju mora imeti zaključen študij, za katerega je 
prejemal štipendijo, kar dokazuje z ustreznim dokazi-
lom);

– v času študija oziroma izobraževanja ali uspo-
sabljanja bo prebival v državi, v kateri se izvaja študij 
oziroma izobraževanje ali usposabljanje;

– ni študij oziroma izobraževanje ali usposabljanje 
na daljavo oziroma on-line študij.

Posebni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za štipendijo za študij:

POGOJ DOKAZILO
– prijaviteljeva povprečna študijska ocena ne sme biti nižja od 8,00 
oziroma je izjemoma lahko 7,00 v primeru, da je ocena diplomske ali 
magistrske naloge najmanj 8,00

– potrdilo izobraževalne ustanove

– prijavitelj je sprejet ali vpisan na podiplomski (magistrski ali doktorski) 
študij oziroma enovit magistrski študij v tujini v študijskem letu 2017/18, ki 
poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) programa za katerega 
bo pridobil javno priznano stopnjo izobrazbe

– potrdilo o vpisu v študijski program
– dokazilo o javni veljavnosti študija

– oblika študija je redni študij s polno študijsko obremenitvijo – prijavni obrazec
– v študijskih letih, v katerih bo prijavitelj štipendiran, ne bo v delovnem 
razmerju oziroma ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti

– prijavni obrazec

– prijavitelj za študij iste stopnje še ni imel sklenjene pogodbe 
o štipendiranju z ministrstvom

– prijavni obrazec

– prijavitelj v študijskem letu 2017/2018 ni vpisan v isti letnik istega 
programa, v katerega je bil v preteklosti že vpisan

– prijavni obrazec

Posebni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za štipendijo za usposabljanje:

POGOJ DOKAZILO
– usposabljanje ali izobraževanje v tujini poteka oziroma je 
potekalo v časovnem obdobju med 1. 9. 2017 in 31. 10. 2018

– dokazilo o trajanju usposabljanja ali 
izobraževanja iz katerega je jasno razvidno 
v katerem časovnem obdobju je usposabljanja ali 
izobraževanja potekalo

– usposabljanje ali izobraževanje v tujini ni v okviru 
izobraževalne ustanove, na kateri je prijavitelj vpisan in bi mu 
bilo priznano oziroma ovrednoteno kot del študijskega programa, 
ki ga opravlja na tej ustanovi

– prijavni obrazec
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POGOJ DOKAZILO
– ne gre za javno veljaven študijski program, akreditiran v matični 
državi, kjer se program izvaja (neformalno izobraževanje)

– prijavni obrazec

– izobraževalna institucija izda udeležencem ob zaključku 
usposabljanja ali izobraževanja potrdilo o zaključenem programu

– opis predvidenega poteka usposabljanja ali 
izobraževanja

4. Način ocenjevanja
Komisija bo pri posameznem merilu za ocenjevanje 

vlogo ocenila v okviru naslednje ocenjevalne lestvice 
(razen kjer je to v merilih drugače določeno):

Kvaliteta podeljevanja točk Prejete točke 
neustrezno 0
pomanjkljivo 1
delno ustrezno 2–3
ustrezno 4–5

5. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje)

MERILA ZA ŠTIPENDIJO ZA ŠTUDIJ Največje 
možno št. točk

PRIPOROČILA, DOSEŽKI

do 15
Ustreznost priporočil (najmanj 2 priporočili področnih strokovnjakov ali profesorjev) do 5
Dosežki, prejete nagrade do 5
Aktivnost (izkazuje se z npr. medijskimi objavami, koncertnimi listi, razstavami, 
sodelovanjem v nacionalno pomembnih projektih…)

do 5

VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV (1. življenjepis, 2. motivacijsko pismo, 
3. povezava med študijskim programom in področjem delovanja) do 15

POVPREČNA ŠTUDIJSKA OCENA (vpis na podiplomski študij ali vpis v višji letnik enovitega 
magistrskega študija)*

do 10
7,00–7,99 0
8,00–8,39 5
8,40–8,99 8
9,00–10,00 10
* povprečna ocena na maturi (v primeru vpisa v 1. letnik enovitega magistrskega študija):
do 2,99 (do 14 točk na maturi) – 0 točk
3,00–4,00 (15–20 točk na maturi) – 5 točk
4,01–4,69 (21–23 točk na maturi) – 8 točk
4,70 in več (24 in več točk na maturi) – 10 točk
PODROČJE IZOBRAŽEVANJA

10

dirigiranje, operna režija, maska, digitalna postprodukcija slike, oblikovanje zvoka, oblikovanje 
luči, scenaristika, producentstvo, filmska režija, muzeologija, restavratorstvo (specialistična 
smer: lesena polihromirana plastika, kamen, štukature in kovina), muzejska pedagogika, 
kulturni management, kulturne in kreativne industrije, fagot, rog, jezikoslovje s poudarkom na 
leksikografiji in leksikologiji ali jezikovnih tehnologijah ali sociolingvistiki, kulturni turizem

10

druge študijske smeri 0
VPIS V LETNIK V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

do 10

Vpis v 1. letnik oziroma v 3. letnik v primeru vpisa na enovit magistrski študij 0
Vpis v 2. letnik oziroma v 4. letnik v primeru vpisa na enovit magistrski študij 5
Vpis v zadnji letnik študija (3. letnik oziroma 2. letnik, če je to zadnji letnik študija na stopnji, 
za katero se prijavitelj prijavlja in s katerim se študij zaključi v tekočem študijskem letu) 
oziroma v 5. ali višji letnik v primeru vpisa na enovit magistrski študij – brez absolventskega 
ali primerljivega staža

10

SKUPAJ 60

MERILA ZA ŠTIPENDIJO ZA USPOSABLJANJE Največje 
možno št. točk

REFERENCE PRIJAVITELJA

do 15

Ustreznost priporočil (najmanj 2 priporočili področnih strokovnjakov) do 5
Avtorska dela, nagrade ali priznanja na mednarodni ali državni ravni (s samostojnim ali 
skupinskim prispevkom), uvrstitve, dosežki, strokovna praksa

do 5

Kakovost in uspešnost prijaviteljevega dosedanjega delovanja na področju, za katerega 
se prijavlja ter medijski odzivi, omembe, odmevnost, prepoznavnost v strokovni javnosti 
oziroma strokovna praksa

do 5
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MERILA ZA ŠTIPENDIJO ZA USPOSABLJANJE Največje 
možno št. točk

VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV (1. življenjepis, 2. motivacijsko pismo, 
3. povezava med programom usposabljanja in področjem delovanja oziroma izobrazbo prijavitelja) do 15

PODROČJE USPOSABLJANJA

15

kritika na vseh področjih kulture, vrednotenje umetnin, digitalna postprodukcija slike, 
oblikovanje zvoka, oblikovanje luči, scenaristika, igranje v muzikalih, kulturni management, 
organizator literarnih festivalov, literarni agent, književni urednik, trženje in promocija 
v založništvu, interpretacija kulturne dediščine, vrednotenje in upravljanje kulturne dediščine

15

ostala področja 0
KONČANA STOPNJA IZOBRAZBE PRIJAVITELJA

do 5
do V. stopnje 5
VI. in VII. stopnja 2
VIII. stopnja 0
SKUPAJ 50

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis za proračunsko leto 2018 znaša največ do 
409.164,00 EUR:

– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 225.858,53 EUR s PP 160212 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 56.464,63 EUR s PP 160213 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo:
– 101.472,67 EUR s PP 160214 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 25.368,17 EUR s PP 160215 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %).

Po štipendijah za javni razpis v proračunskem letu 
2018 okvirno:

– za štipendije za študij 367.164,00 EUR,
– za štipendije za usposabljanje 42.000,00 EUR.
Za nadaljevanje študija na podlagi sklenjenih po-

godb za štipendije za študij so predvidena sredstva tudi 
v naslednjih proračunskih letih:

– za proračunsko leto 2019 predvidoma: 
367.164,00 EUR

– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 202.674,53 EUR s PP 160212 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 50.668,63 EUR s PP 160213 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo:
– 91.056,67 EUR s PP 160214 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 22.764,17 EUR s PP 160215 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2020 predvidoma: 
367.164,00 EUR

– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 202.674,53 EUR s PP 160212 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 50.668,63 EUR s PP 160213 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo:
– 91.056,67 EUR s PP 160214 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 22.764,17 EUR s PP 160215 – Štipendije za 
specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2021 predvidoma: 
171.864,00 EUR

– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 94.868,93 EUR s PP 160212 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 23.717,23 EUR s PP 160213 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo:
– 42.622,27 EUR s PP 160214 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 10.655,57 EUR s PP 160215 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2022 predvidoma: 
171.864,00 EUR

– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 94.868,93 EUR s PP 160212 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 23.717,23 EUR s PP 160213 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo:
– 42.622,27 EUR s PP 160214 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 10.655,57 EUR s PP 160215 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %).

Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev Evropske unije za kohezijsko politiko in na 
postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohe-
zijske politike je 80:20.

Delež prispevka Evropske unije v celotnih upraviče-
nih javnih izdatkih je 80 %.

Razmerje med vzhodno in zahodno regijo je 69:31.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na raz-

položljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, 
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike so-
financiranja. V primeru, da se izbrani prijavitelj ne strinja 
s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva.

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca 
črpanja sredstev): ministrstvo bo sofinanciralo štipendije 
v obdobju od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2022 (štipendija za 
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študij) oziroma od 1. 9. 2017 do 31. 10. 2018 (štipendija 
za usposabljanje).

8. Način financiranja
S predmetnim javnim razpisom se financira:
– štipendija za študij: višina posamezne štipendije 

je 3.906,00 EUR na semester, ki se izplača predvidoma 
dvakrat v študijskem letu, in sicer po predložitvi izpolnje-
nega obrazca Zahtevek za izplačilo štipendije in dokazil 
o opravljenem semestru oziroma letniku (v primeru, da 
študijske obveznosti v posameznem študijskem letu tra-
jajo samo en semester, je prijavitelj za to leto upravičen 
do štipendije samo za opravljeni semester);

– štipendija za usposabljanje: višina posamezne 
štipendije je 350,00 EUR za vsak polni mesec usposa-
bljanja ali izobraževanja (pavšal za življenjske stroške), 
ki se izplača v enkratnem znesku po predložitvi izpolnje-
nega obrazca Zahtevek za izplačilo štipendije in dokazil 
o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju.

Dokazila, ki morajo biti predložena pred začetkom 
financiranja:

Vrsta stroška Podrobnejša 
opredelitev

Specifikacija 
dokazil

Standardni 
strošek na 
enoto

Štipendija za študij potrdilo o vpisu 
v študij oziroma 
v višji letnik 
študija

Standardni 
strošek na 
enoto

Štipendija za 
usposabljanje

dokazilo o prijavi 
na usposabljanje 
ali izobraževanje

Dokazila, ki jih mora štipendist predložiti ob zaključ-
ku študija ali usposabljanja:

Vrsta stroška Podrobnejša 
opredelitev

Specifikacija 
dokazil

Standardni 
strošek na 
enoto

Štipendija za študij dokazilo 
o opravljenem 
letniku oziroma 
potrdilo 
o opravljeni 
zaključni nalogi

Standardni 
strošek na 
enoto

Štipendija za 
usposabljanje

dokazilo 
o zaključku 
usposabljanja ali 
izobraževanja

Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene 
pogodbe o štipendiranju. Ministrstvo in izbrani prijavi-
telj bosta s pogodbo o štipendiranju dogovorila obseg 
in dinamiko štipendiranja na osnovi vloge, podane na 
javni razpis.

9. Vsebina in priprava prijave na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za štipendije za specializirane pokli-

ce v kulturi 2017/2018,
– Prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2017,
– vzorec pogodbe o štipendiranju,
– obrazec Zahtevek za izplačilo štipendije.
9.1. Štipendija za študij
Vloga se šteje kot popolna, če vsebuje naslednje 

popolno izpolnjene, lastnoročno podpisane obrazce ter 
dokazila v tiskani in elektronski obliki:

A) Prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2017.
B) potrdilo izobraževalne ustanove o vseh opravlje-

nih izpitih z razvidnimi ocenami in izračunom povprečne 
ocene (kopija indeksa ni veljavna oziroma je veljavna le, 
če je notarsko potrjena)*:

– v primeru vpisa v 1. letnik podiplomskega študija 
za katerega se prijavlja – potrdilo izobraževalne ustano-

ve o opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami in izraču-
nom povprečne ocene zadnjega v celoti zaključenega 
študija, brez ocene diplome. V primeru povprečja ocen, 
ki je nižje od 8,00, mora prijavitelj priložiti tudi oceno 
diplomske naloge.

– v primeru vpisa v višji letnik podiplomskega štu-
dija za katerega se prijavlja – potrdilo izobraževalne 
ustanove o opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami in 
izračunom povprečne ocene zadnjega v celoti zaklju-
čenega letnika.

– v primeru, da podiplomski študij za katerega se 
prijavlja ni ocenjen z ocenami – potrdilo izobraževalne 
ustanove o opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami in 
izračunom povprečne ocene zadnjega v celoti zaklju-
čenega študija, ki je bil ocenjen z ocenami, brez ocene 
diplome. V primeru povprečja ocen, ki je nižje od 8,00, 
mora prijavitelj priložiti tudi oceno diplomske naloge.

– v primeru vpisa v 1. letnik enovitega magistrskega 
študija – potrdilo izobraževalne ustanove o povprečni 
oceni na maturi.

– v primeru vpisa v višji letnik enovitega magistr-
skega študija za katerega se prijavlja – potrdilo izobra-
ževalne ustanove o opravljenih izpitih z razvidnimi oce-
nami in izračunom povprečne ocene zadnjega v celoti 
zaključenega letnika.

– v primeru, da enovit magistrski študij, za katerega 
se prijavlja, ni ocenjen z ocenami – potrdilo izobraže-
valne ustanove o povprečni oceni na maturi ali potrdilo 
izobraževalne ustanove o opravljenih izpitih z razvidnimi 
ocenami in izračunom povprečne ocene zadnjega v ce-
loti zaključenega študija, ki je bil ocenjen z ocenami, 
brez ocene diplome. V primeru povprečja ocen, ki je 
nižje od 8,00, mora prijavitelj priložiti tudi oceno diplom-
ske naloge.

*Ocene na programih, kjer je ocenjevalni sistem 
drugačen od uradnega načina ocenjevanja, morajo pri-
javitelji pretvoriti v enotni sistem ocenjevanja v Republiki 
Sloveniji. Ministrstvo lahko naknadno zahteva uradno 
ocenjevalno lestvico z legendo ocen.

C) potrdilo o vpisu v študijski program v študijskem 
letu za katerega zaproša za štipendijo.

Č) študijski program z informacijo o trajanju študija, 
temeljnimi predmeti in predavatelji.

D) dokazilo o javni veljavnosti študija za katerega 
se prijavlja za štipendijo tj. akreditacija študija v drža-
vi, kjer se izvaja (dokazilo, da gre za študij, ki je pri-
znan s strani države, kjer se izvaja, npr. v okviru ENIC 
NARIC).

E) mnenji vsaj 2 referenčnih strokovnjakov, ki nista 
starejši od 6 mesecev od datuma zaključka javnega raz-
pisa z lastnoročnim podpisom strokovnjakov.

Priloge in dokazila je potrebno označiti z ustrezno 
veliko tiskano črko. Dokumentom v tujem jeziku je po-
trebno priložiti prevod v slovenski jezik.

Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-
pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.

Vse obrazce in dokazila je obvezno predložiti tudi 
na elektronskem nosilcu podatkov (CD ROM, DVD ROM 
ali USB podatkovni ključ) v Wordovi oziroma Excelovi 
obliki ali kot skeniran dokument (v primeru raznih doka-
zil). Tiskana verzija posredovanih obrazcev se mora uje-
mati z elektronsko verzijo. V primeru razlik med tiskano 
in elektronsko verzijo velja tiskana verzija.

9.2. Štipendija za usposabljanje
Vloga se šteje kot popolna, če vsebuje naslednje 

popolno izpolnjene, lastnoročno podpisane obrazce ter 
dokazila v tiskani in elektronski obliki:

A) Prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2017.
B) dokazilo o zadnji doseženi stopnji izobrazbe.
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C) dokazilo o prijavi na usposabljanje ali izobra-
ževanje.

Č) dokazilo o trajanju usposabljanja ali izobraže-
vanja iz katerega je jasno razvidno časovno obdobje 
poteka usposabljanja ali izobraževanja.

D) opis predvidenega poteka usposabljanja ali izo-
braževanja s temeljnimi moduli, predavatelji, doseženimi 
cilji itd.

E) mnenji vsaj 2 referenčnih strokovnjakov, ki nista 
starejši od 6 mesecev od datuma zaključka razpisa z la-
stnoročnim podpisom strokovnjakov.

Priloge in dokazila je potrebno označiti z ustrezno 
veliko tiskano črko. Dokumentom v tujem jeziku je po-
trebno priložiti prevod v slovenski jezik.

Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-
pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.

Vse obrazce in dokazila je obvezno predložiti tudi 
na elektronskem nosilcu podatkov (CD ROM, DVD ROM 
ali USB podatkovni ključ) v Wordovi oziroma Excelovi 
obliki ali kot skeniran dokument (v primeru raznih doka-
zil). Tiskana verzija posredovanih obrazcev se mora uje-
mati z elektronsko verzijo. V primeru razlik med tiskano 
in elektronsko verzijo velja tiskana verzija.

10. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji

Ministrstvo, ki izvaja operacijo, mora hraniti vso do-
kumentacijo v zvezi z njo v skladu z veljavnimi predpisi 
(Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva 
ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in Uredba 
(EU) št. 1303/2013) še deset let po zaključku operacije, 
za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe bo-
dočih preverjanj.

Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača.
11. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-

nosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 

z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skla-

du z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih 
komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen 
tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslov-
ne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. čle-
na Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 
102/15 in 7/18; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso 
javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma 
dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša 
na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se 
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, 
zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti 
kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi 
in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko 
domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje 
poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem 
iz 6. člena ZDIJZ.

12. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 11. 6. 
2018. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovojni-
ci, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj« 
– prijava na Javni razpis »Javni razpis za štipendije za 
specializirane poklice v kulturi 2017«, štipendija za štu-
dij/štipendija za usposabljanje (napišite ustrezno v skla-
du z vlogo), prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Vloga se bo štela za pravočasno, če je bila predlo-
žena osebno ali prispela po pošti v glavno pisarno na 
naslov Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Lju-

bljana, do v objavi navedenega dne ter če je bila do roka 
oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka.

13. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter 
postopek in način izbora

Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo po-
stopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za kulturo 
ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: 
komisija).

Odpiranje prispelih vlog bo dne 14. 6. 2018 ob 
10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 
1000 Ljubljana (III. nadstropje, sejna soba 329) in bo 
javno.

Komisija bo v roku 8 dni od dokončanja odpiranja 
vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih 
vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spre-
minjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, 
ki se veže na vsebino vloge (fakulteta in študijski pro-
gram) ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko 
vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na 
preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku 
dodelitve sredstev.

Prepozne in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne 
bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo 
s sklepom zavržene.

Vloge se bodo ocenjevale za vsako vrsto štipendije 
posebej.

Merila za ocenjevanje so ovrednotena s točkami, pri 
posameznem merilu je navedeno najvišje možno število 
točk. Skupno najvišje možno število doseženih točk pri 
štipendiji za študij je 60 točk, pri čemer je lahko izbran 
prijavitelj, ki bo dosegel najmanj 31 točk. Skupno najviš-
je možno število doseženih točk pri štipendiji za uspo-
sabljanje je 50 točk, pri čemer je lahko izbran prijavitelj, 
ki bo dosegel najmanj 26 točk. Izbrani bodo prijavitelji 
z višjim številom točk.

V okviru sredstev namenjenih za posamezno vrsto 
štipendije se izmed prijaviteljev, ki so dosegli najvišje 
število, izbere 69 % prijaviteljev iz vzhodne regije in 31 % 
prijaviteljev iz zahodne regije. Merilo je kraj stalnega 
prebivališča štipendista ob oddaji vloge na javni razpis. 
*V primeru, da bosta dve ali več prijav dosegli enako 
število točk v okviru posamezne štipendije, se dodelijo 
sredstva prijavitelju iz vzhodne regije. Če sta oba prija-
vitelja iz vzhodne regije, se o izboru odloči z žrebom, ki 
ga opravi komisija.

Slovenija se deli na dve kohezijski regiji skladno 
s Standardno klasifikacijo teritorialnih enot (SKTE ozi-
roma angleška kratica NUTS), podrobnosti lahko naj-
dete na: http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluz-
ba_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdo-
bje_2014_2020/

V primeru, da za posamezno štipendijo v okvi-
ru predvidenih sredstev ni dovolj prijav, ocenjenih z naj-
manj 31 točkami za štipendijo za študij oziroma 26 toč-
kami za štipendijo za usposabljanje, se lahko sredstva 
do porabe sredstev dodelijo prijaviteljem za drugo šti-
pendijo, glede na višino doseženih točk in upoštevajoč 
vzhodno in zahodno regijo, do porabe sredstev.

Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popol-
ne vloge upravičenih prijaviteljev. Vse popolne vloge 
bosta ločeno ocenila dva člana komisije, ocena se bo 
oblikovala na podlagi povprečja obeh ocen. V kolikor 
bo razlika med ocenama večja od vključno 10 točk, bo 
vlogo ocenil še tretji član komisije, končna ocena pa se 
bo oblikovala na podlagi povprečja vseh treh ocen.

Komisija bo v okviru razpisanih sredstev, na osnovi 
rezultatov ocenjevanja, oblikovala predlog liste prijavi-
teljev za sofinanciranje – za vsako vrsto štipendije po-
sebej. Minister bo na podlagi predloga komisije odločil 
o izboru prijaviteljev s posamičnimi sklepi.
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Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe 
oziroma od že sklenjene pogodbe, se ponudi štipendija 
najvišje ocenjenemu prijavitelju oziroma naslednjemu 
na rezervni listi iste štipendije in iste regije, na kateri je 
bil izbran prijavitelj, ki je odstopil. V primeru, da bosta 
dve ali več prijav dosegli enako število točk v okviru po-
samezne štipendije, se dodelijo sredstva prijavitelju iz 
vzhodne regije. Če sta oba prijavitelja iz vzhodne regije 
se o izboru odloči z žrebom, ki ga opravi komisija.

Na rezervno listo se lahko uvrstijo prijavitelji, ki do-
sežejo vsaj 31 točk za štipendijo za študij in 26 točk za 
štipendijo za usposabljanje, in zaradi omejitve finančnih 
sredstev niso bili izbrani v sofinanciranje.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli, do izdaje sklepov o (ne)izboru, prekliče.

14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni 
o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma po-
oblaščene osebe obveščeni o izidu javnega razpisa 
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog. 
V primeru sklepa o izbiri bo izbrani prijavitelj prejel pisni 
poziv, da pristopi k podpisu pogodbe. Če se prejemnik 
v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv se 
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Sred-
stva se lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki ima na 
osnovi ocene prvi možnost prejeti sredstva.

Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor. 
Tožba se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, 
Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, in sicer v 30 dneh od vro-
čitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču 
ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je potrebno 
priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji.

Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper 
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe 
sofinanciranja projekta z izbranimi prijavitelji.

15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija 
je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Razpisno doku-
mentacijo lahko dvignete tudi osebno v glavni pisarni Mini-
strstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, vsak de-
lovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro. 
Za dodatne informacije lahko pokličete 01/369-59-87 ali 
pišete na elektronski naslov neza.prevodnik@gov.si.

16. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti

Ministrstvo lahko zahteva povračilo vseh oziroma re-
lativnega deleža izplačanih sredstev, skupaj z zakonitimi 

zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva 
vračila, in prekinitev pogodbe skladno z določili pogodbe.

Prijavitelj bo moral v primeru ugotovitve nepravil-
nosti vrniti zahtevana sredstva v roku 8 dni od vročitve 
zahtevka za vračilo sredstev.

17. Razno: v tem javnem razpisu uporabljeni iz-
razi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski 
in moški spol.

Ministrstvo za kulturo

Št. 3310-13/2018/4 Ob-2188/18

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:

– 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe 
v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za nalož-
be v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo 
in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 
40/17 – popr. in 19/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba);

– sheme državne pomoči »Pomoč za naložbe 
v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekme-
tijske proizvode in naložbe v gozdarski sektor – 
PRP 2014-2020«, ki se vodi pod identifikacijsko šte-
vilko SA.44057 (2016/XA), potrjene s strani Evropske 
Komisije z dne 4. 2. 2016, št. 440-20/2015/16;

– Sklepa Evropske komisije št. C(2016) 6391 z dne 
10. oktobra 2016 o združljivosti sheme državne pomo-
či »Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih 
proizvodov v nekmetijske proizvode – velika podjetja – 
PRP 2014–2020« s Pogodbo o delovanju EU, pri čemer 
se Shema državne pomoči vodi pod identifikacijsko šte-
vilko SA.44142 (2016/N) z veljavnostjo do 31. decem-
bra 2020, Naznanilo o prejetju sklepa pa je objavljeno 
v Uradnem listu RS, št. 70/16, in

– Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči 
št. M002-2399253-2016 z dne 27. oktobra 2016 za she-
mo »de minimis« pomoči »Naložbe namenjene učinko-
viti rabi energije in pridobivanju energije iz obnovljivih 
virov« Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje 
državnih pomoči,

objavlja

4. javni razpis za podukrep 4.2
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma 

razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj 
kmetijskih proizvodov. 

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 eurov.
Od tega:
– 6.000.000 eurov za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso 
nosilci kmetije (sklop A) ter
– 9.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode, 
gospodarske družbe in gospodarska interesna združenja (sklop B).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 11.250.000 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – EU,
– 3.750.000 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: EKSRP) znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike 
Slovenije pa znaša 25 odstotkov.
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Vrsta javnega razpisa: Zaprti 
Začetek vnosa vlog in 
zaključek javnega razpisa: 

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka 
od 4. junija 2018 do vključno 12. septembra 2018 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški 
naložb, ki so nastali po vložitvi vloge na javni razpis.
V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni 
stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe 
in so nastali od 1. januarja 2014.
V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe je datum vložitve zadnjega zahtevka 
za izplačilo sredstev do 11. maja 2021.

Cilj podukrepa: Cilj podukrepa je izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvig 
dodane vrednosti kmetijskim proizvodom.

Informacije o razpisu: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v 
nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si,
INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenje (Priloga 1 razpisne dokumentacije tega javnega razpisa).

2. Namen podpore in vrsta naložb
1. Namen podpore in vrsta naložb sta določena 

v 29. členu Uredbe, pri čemer:
a) so kmetijski proizvodi določeni v 8. točki 2. člena 

Uredbe;
b) je predelava kmetijskih proizvodov v kmetij-

ske proizvode opredeljena v 16. točki 2. člena Ured-
be. V skladu z devetim odstavkom 29. člena Uredbe 
je predelava kmetijskih proizvodov vsak postopek na 
kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kme-
tijski proizvod, razen postopkov, potrebnih za pripravo 
živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo. 
Kot predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske pro-
izvode se šteje zlasti: rezanje sadja in zelenjave, pri-
prava kaše iz sadja in zelenjave, luščenje in mletje se-
men, postopek proizvodnje hmeljnih proizvodov v skladu 
s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja, razen 
sušenja hmelja;

c) so nekmetijski proizvodi tisti, ki niso določe-
ni v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije 
(UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spreme-
njeni z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 
2017 (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1);

č) trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave 
oziroma lastne predelave pomeni imeti na zalogi ali 
razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, 
dobavljati ali na katerikoli drug način dajati na trg, razen 
prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu po-
sredniku ali predelovalcu, ter vse dejavnosti, s katerimi 
se proizvod pripravi za tako prvo prodajo. Prodaja, ki jo 
opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se 
šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja 
v ločenih, za to namenjenih prostorih (v nadaljnjem be-
sedilu: trženje kmetijskih proizvodov);

d) seznam kmetijskih proizvodov in nekmetijskih 
proizvodov je v Prilogi 2 razpisne dokumentacije tega 
javnega razpisa.

2. Če gre za naložbo iz šestega odstavka 29. člena 
Uredbe, upravičenec izkazuje delež stroškov naložb iz 
prve do pete alineje petega odstavka 29. člena Uredbe 
z Dokazilom št. D5.1.3. »Opredelitev naložbe in izračun 
deleža upravičenih stroškov celotne naložbe, ki prispeva 
k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki je priloga prijav-
nega obrazca.

3. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni 
v 33. členu Uredbe.

4. Skupna priznana vrednost naložbe je določena 
v 23. točki 2. člena Uredbe.

5. V skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena Ured-
be so naložbe, ki prispevajo k horizontalnim ciljem, 
naslednje:

a) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih spre-
memb in prilagajanju nanje:

– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so ener-
getska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev ener-
getsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje 
toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo 
toplotno izolativnostjo, kar je razvidno iz elaborata grad-
bene fizike ali energetskega pregleda;

– naložbe v pridobivanje električne in toplotne ener-
gije iz obnovljivih virov za lastne potrebe upravičenca;

b) naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učin-
kovitosti iz petega odstavka 29. člena Uredbe;

c) naložbe, ki prispevajo k spodbujanju inovacij:
– naložbe v ureditev objektov, nakup naprav ozi-

roma naložbe v tehnologije, ki imajo veljavni patent ali 
licenco, ali

– naložbe, katerih končni rezultat proizvodnega 
procesa so novi ali izpopolnjeni proizvodi.

3. Upravičenec
1. Upravičenec do podpore je določen v 1. do 

7. točki prvega odstavka 30. člena Uredbe.
2. Upravičenec za dokazovanje izpolnjevanja pogo-

ja iz drugega odstavka 30. člena Uredbe vlogi na javni 
razpis priloži Dokazilo št. D10. »Dokazila o velikosti in 
povezanosti podjetja«, ki je priloga prijavnega obrazca.

3. Upravičenec iz tretjega odstavka 30. člena 
Uredbe vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.1.1. 
»Overjeno dokazilo o končani izobrazbi«, Dokazilo 
št. D6.1.2. »Izjava o pridobljenih delovnih izkušnjah 
iz kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu«, 
Dokazilo št. D6.1.3. »Izjava o pridobljenih delovnih izku-
šnjah na podlagi pokojninske in invalidske zavarovalne 
dobe iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti« in 
Dokazilo št. D6.1.4. »Izjava o dokazovanju pridobljenih 
delovnih izkušenj na podlagi vpisa v register kmetijskih 
gospodarstev«, ki so priloge prijavnega obrazca.

4. Upravičenec iz tretjega odstavka 30. člena Ured-
be, ki je pravna oseba iz četrtega odstavka 6. člena 
Uredbe, poleg dokazil iz prejšnje točke (dokazila se 
priložijo za fizično osebo, ki izvaja nadzor nad pravno 
osebo, ki se šteje za mladega kmeta), priloži naslednji 
dokazili, ki sta prilogi prijavnega obrazca:

a) Dokazilo št. D2.1. »Zemljiškoknjižni izpisek« in
b) Dokazilo št. D6.1.5. »Nadzor mladega kmeta nad 

pravno osebo«.
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4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1. Splošni pogoji
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz prvega 

odstavka 100. člena Uredbe, razen pogoja iz 17. točke 
prvega odstavka 100. člena Uredbe:

a) če uveljavlja strošek DDV v skladu z 9. točko 
prvega odstavka 100. člena Uredbe, se vlogi na javni 
razpis priloži Dokazilo št. D4.1. »Uveljavitev DDV kot 
upravičenega stroška«, ki je priloga prijavnega obrazca;

b) če gre za naložbo iz 13. točke prvega od-
stavka 100. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis pri-
loži Dokazilo št. D1.5. »Naložba se uporablja tudi za 
druge namene«;

c) če gre za naložbo iz 14. točke prvega od-
stavka 100. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis pri-
loži Dokazilo D1.6. »Upravičenec kandidira za pridobi-
tev sredstev za del naložbe«, ki je priloga prijavnega 
obrazca;

č) če gre za naložbo iz 15. točke prvega od-
stavka 100. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis pri-
loži Dokazilo št. D2.2. »Kopija overjene pogodbe o na-
jemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici« ter Dokazilo 
št. D2.3. »Kopija overjenega soglasja lastnika k naložbi« 
(če soglasje lastnika k naložbi ni vsebovano v pogodbi 
o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici), ki sta 
prilogi prijavnega obrazca. Če je upravičenec solastnik 
nepremičnine, na kateri se izvaja rekonstrukcija objekta 
oziroma nakup opreme, se vlogi na javni razpis priloži 
Dokazilo št. D2.4. »Overjeno soglasje drugega solastni-
ka k naložbi«, ki je priloga prijavnega obrazca;

d) če ne gre za naložbo iz 14. točke prvega od-
stavka 100. člena Uredbe, se v skladu s 24. točko pr-
vega odstavka 100. člena Uredbe vlogi na javni razpis 
priloži Dokazilo št. D6.8.1. »Izjava o začetku nastanka 
stroškov, če ne gre za naložbe iz 14. točke prvega 
odstavka 100. člena Uredbe«, ki je priloga prijavnega 
obrazca;

e) glede izpolnjevanja pogojev iz 1., 3. do 7., 10. in 
12. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe ter pogoja 
iz tretjega odstavka 102. člena Uredbe se vlogi na javni 
razpis priloži Dokazilo št. D11. »Izjava upravičenca gle-
de izpolnjevanja splošnih pogojev javnega razpisa«, ki 
je priloga prijavnega obrazca;

f) glede izpolnjevanja pogojev iz 18. točke prvega 
odstavka 100. člena Uredbe se vlogi na javni razpis pri-
loži Dokazilo št. D1.1.1. »Gradbeno dovoljenje za zah-
tevne in manj zahtevne objekte«, Dokazilo št. D1.1.4. 
»Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)«, 
Dokazilo št. D1.1.5. »Projekt za izvedbo del (PZI) s po-
pisom materiala in del« in Dokazilo št. D1.1.6. »Grad-
beno dovoljenje za nezahtevne objekte«, ki je priloge 
prijavnega obrazca;

g) glede izpolnjevanja pogojev iz 21. točke prvega 
odstavka 100. člena Uredbe se vlogi na javni razpis 
priložijo naslednja dokazila, ki so priloge prijavnega 
obrazca:

– če gre za zahteven ali manj zahteven objekt: Do-
kazilo št. D1.1.1. »Gradbeno dovoljenje za zahtevne in 
manj zahtevne objekte« ali Dokazilo D1.1.2. »Uporabno 
dovoljenje za obstoječi objekt«;

– če gre za nezahteven objekt: Dokazilo št. D1.1.6. 
»Gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte«.

Če gre za nakup opreme za namen objekta, ki je bil 
zgrajen pred letom 1968, se vlogi na javni razpis priloži 
Dokazilo št. D1.1.3. »Potrdilo upravne enote«, ki je pri-
loga prijavnega obrazca.

2. Če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proi-
zvodov v nekmetijske proizvode iz druge alineje prvega 
odstavka 29. člena Uredbe, mora upravičenec:

– glede izpolnjevanja pogojev iz 8. točke prvega od-
stavka 100. člena Uredbe v skladu z drugim odstavkom 
100. člena Uredbe vlogi na javni razpis priložiti Dokazilo 
št. D9. »Dokazilo, da podjetje ni v težavah«,

– glede izpolnjevanja pogojev iz 94. člena Uredbe 
vlogi na javni razpis priložiti Dokazilo št. D3.1. »Že do-
deljena javna sredstva za iste upravičene stroške« in 
Dokazilo D3.2. »Zagotovilo, da z dodeljenim zneskom 
pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de 
minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih pred-
pisih«, ki sta prilogi prijavnega obrazca,

– glede izpolnjevanja pogoja iz tretjega od-
stavka 100. člena Uredbe vlogi na javni razpis priložiti 
Dokazilo št. D6.9. »Izvajanje naložbe pred vložitvijo 
vloge«, ki je priloga prijavnega obrazca.

3. Če gre za naložbo iz petega odstavka 100. člena 
Uredbe, upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazi-
lo št. D6.5. »Vpliv naložbe na okolje, če za nameravani 
poseg ni potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje ali 
sklepa, da postopek presoje vplivov na okolje ni potre-
ben«, ki je priloga prijavnega obrazca.

4. Poleg pogojev iz 1. do 3. točke tega podpoglavja 
mora upravičenec izpolnjevati pogoje iz 34. člena Ured-
be, razen pogoja iz 10. točke 34. člena Uredbe:

a) v skladu z 2. točko 34. člena Uredbe mora vlo-
gi na javni razpis priložiti Dokazilo št. D12. »Poslovni 
načrt«, ki je priloga prijavnega obrazca. Poslovni načrt 
vsebuje sestavine iz Priloge št. 4 Uredbe, ki so podrob-
neje določene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega javnega 
razpisa;

b) poslovni načrt iz podtočke a) 4. točke 34. člena 
Uredbe mora temeljiti na dejanskih prihodkih in odhod-
kih iz izkaza poslovnega izida za leto 2017 oziroma iz 
standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja 
do 31. decembra za leto 2017;

c) poslovni načrt iz podtočke b) 4. točke 34. člena 
Uredbe mora temeljiti na:

– dejanskih prihodkih in odhodkih iz izkaza poslov-
nega izida za leto 2017 oziroma iz standardnih rezulta-
tov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 
za leto 2017 ali

– na pokritju, opredeljenem v Prilogi 5 Uredbe;
č) naložba majhne kmetije iz 7. točke 34. člena 

Uredbe je naložba, ki jo izvaja nosilec majhne kmetije 
iz drugega odstavka 11. člena Uredbe. Višina prihodka 
iz poslovanja majhne kmetije je razvidna iz prijavnega 
obrazca, polnovredna delovna moč (v nadaljnjem be-
sedilu: PDM) pa se izkazuje z Dokazilom št. D6.10.1. 
»Dokazilo o obsegu dela na kmetiji«, ki je priloga pri-
javnega obrazca;

d) za 1 PDM iz 8. točke 34. člena Uredbe se upo-
števa:

– pri pravnih osebah ena oseba v delovnem raz-
merju za polni delovni čas; oziroma

– pri samostojnem podjetniku posamezniku oseba, 
ki je nosilec dejavnosti;

e) seznam skupne rabe naložbe ima v skladu 
z 9. točko 34. člena Uredbe naslednje sestavine:

– podatek o članih zadruge, skupine ali organizacije 
proizvajalcev,

– obseg dela članov, ki bodo skupaj uporabljali na-
ložbo in

– obdobje uporabe naložbe.
Upravičenec predloži Dokazilo št. D6.10.2. »Se-

znam skupne rabe članov zadruge, skupine ali organi-
zacije proizvajalcev«, ki je priloga prijavnega obrazca;

f) trženje kmetijskih proizvodov se v skladu 
s 13. točko 34. člena Uredbe opravlja v ločenih, pose-
bej za to dejavnost namenjenih prostorih:
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– na naslovu ali sedežu kmetijskega gospodarstva 
ali pravne osebe,

– na lokaciji proizvodnega ali predelovalnega obra-
ta,

– v prodajnih prostorih zadruge, če se izvaja proda-
ja kmetijskih proizvodov njenih članov,

– na premičnih prodajnih stojnicah,
– v mobilnih prodajalnah ali
– v namenskih aparatih za prodajo kmetijskih pro-

izvodov.
5. Če se naložba nanaša na ureditev enostavne-

ga oziroma nezahtevnega objekta, se namen naložbe 
izkazuje z Dokazilom št. D1.2. »Naložba se nanaša na 
ureditev nezahtevnega in enostavnega objekta«, ki je 
priloga prijavnega obrazca.

6. Če se naložba nanaša na nakup opreme, stro-
jev ali naprav, se namen naložbe izkazuje z Dokazilom 
št. D1.3. »Nakup, namestitev oziroma vgradnja opreme, 
strojev in naprav«, ki je priloga prijavnega obrazca.

7. Če gre za naložbo iz druge in četrte alineje četr-
tega odstavka 29. člena Uredbe, upravičenec izkazuje 
lastninsko pravico transportnega sredstva z Dokazilom 
št. D6.7. »Lastnina transportnega sredstva oziroma mo-
bilne prodajalne«, ki je priloga prijavnega obrazca.

4.2. Posebni pogoji glede na posamezno vrsto na-
ložbe ali upravičenca

1. Upravičenec mora poleg splošnih pogojev iz prej-
šnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 35. člena 
Uredbe:

a) v skladu s 3. točko prvega odstavka 35. člena 
Uredbe se kot primeren prihodek šteje prihodek v višini 
bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Slo-
veniji na 1 PDM v letu 2017, ki znaša 9.659,52 eurov;

b) upravičenec iz druge alineje drugega od-
stavka 30. člena Uredbe mora v skladu s 4. točko pr-
vega odstavka 35. člena Uredbe vlogi na javni razpis 
priložiti Dokazilo št. D7. »Obratni hipotetični scenarij«, 
ki je priloga prijavnega obrazca. Obratni hipotetični 
scenarij lahko ARSKTRP oceni s pomočjo izvedenca 
v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni posto-
pek;

c) v skladu s četrtim odstavkom 35. člena in 97. čle-
nom Uredbe vrednost lastnega dela ne sme preseči 
urne postavke 5,76 EUR/uro bruto za ročno delo ter 
15,31 EUR/uro bruto za strojno delo;

č) v skladu s petim odstavkom 35. člena Uredbe 
vrednost žaganega lesa ne sme preseči 200 EUR/m3 
žaganega lesa;

d) za izkazovanje pogoja iz šestega od-
stavka 35. člena Uredbe upravičenec vlogi na javni raz-
pis priloži Dokazilo št. D6.2. »Vpis v register obratov«, 
ki je priloga prijavnega obrazca;

e) če gre za naložbe v trženje kmetijskih proizvo-
dov iz lastne pridelave, je upravičenec ali član zadruge 
oziroma član organizacije proizvajalcev, katerega kme-
tijski proizvodi se tržijo, v skladu z drugim odstavkom 
35. člena Uredbe, v letu 2017 vložil zbirno vlogo v skladu 
s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike.

2. Če gre za naložbe iz prve do pete alineje petega 
odstavka 29. člena Uredbe, upravičenec vlogi na javni 
razpis priloži Dokazilo št. D6.6. »Elaborat o prispevku 
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki je priloga 
prijavnega obrazca. Vsebina elaborata je opredeljena 
v Prilogi 10 Uredbe.

4.3. Posebni pogoji za naložbe, namenjene učin-
koviti rabi energije in pridobivanju energije iz obnovljivih 
virov

Če gre za naložbe iz četrte in pete alineje drugega 
odstavka 29. člena Uredbe, mora upravičenec poleg 
splošnih pogojev iz podpoglavja 4.1. in 4.2. tega javnega 
razpisa izpolnjevati tudi pogoje iz 36. člena Uredbe in 
vlogi na javni razpis priložiti naslednja dokazila:

a) v primeru naložbe iz prve alineje 2. točke 36. čle-
na Uredbe priloži Dokazilo št. D6.3.1. »Elaborat gradbe-
ne fizike«, ki je priloga prijavnega obrazca;

b) v primeru naložbe iz druge alineje 2. točke 
36. člena Uredbe priloži Dokazilo št. D6.3.2. »Energet-
ski pregled«, ki je priloga prijavnega obrazca.

5. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo na 

podlagi meril v skladu z 38., 93. in 93.a členom Ured-
be. Merila in dokazila so podrobneje opredeljena v tem 
poglavju.

2. V skladu s prvim odstavkom 38. člena uredbe se 
med vlogami, ki dosežejo vstopno mejo 30 odstotkov 
najvišjega možnega števila točk, izberejo tiste, ki dose-
žejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.

3. Če upravičenec za posamezno merilo ne priloži 
vseh podatkov, prilog in dokazil oziroma so podatki ne-
pravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk.

5.1. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec nosilec majhne kmetije (sklop A)

Merila za naložbo, ki jo izvaja nosilec majhne kmetije Maksimalno 
št. točk

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 25
Povečanje prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva 25
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 10
Koeficient razvitosti občin 5
Lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih iz PRP 2014-2020 5
III. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE 30
Prednostni sektorji predelave ali trženja 20
Vključenost v sheme kakovosti 10
IV. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5
Vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja 5
V. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM 30
Okoljski prispevek izvedene naložbe 10
Inovacije 5
Podnebne spremembe in prilagoditev nanje 15
Skupaj 1–5 100
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Podrobnejša merila za naložbo, ki jo izvaja nosilec majhne kmetije

Merila Število 
točk

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk 25
1. POVEČANJE PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO 

VLOŽENEGA DELA V KOLEDARSKEM LETU PRED DATUMOM VLOŽITVE ZADNJEGA ZAHTEVKA 
ZA IZPLAČILO SREDSTEV – maksimalno število točk:
Upošteva se načrtovani obseg prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva v koledarskem 
letu pred datumom vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev na PDM:

25

– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 40.000 eurov do vključno 50.000 eurov prihodka/PDM; 25
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 30.000 eurov do vključno 40.000 eurov prihodka/PDM; 20
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov prihodka/PDM; 16
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov prihodka/PDM; 12
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov prihodka/PDM; 8
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 10.000 eurov prihodka/PDM do vključno 15.000 eurov 
prihodka/PDM.

4

II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk: 10
1. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk:

Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 3 razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, pri 
čemer se upošteva občina, v kateri bo izvedena naložba:

5

– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8; 5
– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3; 3
– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3. 1

2. LOKACIJA NALOŽBE SE IZVAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 – maksimalno 
število točk:
Naložba se izvaja na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe.

5

III. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk: 30
1. PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk:

Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja dejavnost predelave ali trženja kmetijskega proizvoda 
iz enega od naslednjih prednostnih sektorjev: sadje (brez vina), zelenjava, žito ali prašičje meso.
Upravičenec v prijavnem obrazcu navede količino in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz 
prejšnjega odstavka, ki so bile predmet predelave ali trženja v koledarskem letu pred vložitvijo vloge 
na javni razpis.

20

Delež količine vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev predelave ali trženja znaša:
– nad 50 % vseh vhodnih surovin; 20
– nad 30 do vključno 50 % vseh vhodnih surovin; 15
– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin. 10

2. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Kmetijsko gospodarstvo je ob vložitvi vloge na javni razpis vključeno v najmanj eno od naslednjih 
shem kakovosti: 

10

– zaščitena geografska označba;
– zaščitena označba porekla;
– ekološka pridelava in predelava;
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, 
vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem) in
– izbrana kakovost.
Upravičenec izkazuje vključenost kmetijskega gospodarstva v shemo kakovosti z Dokazilom 
št. D6.4.1. »Kopija certifikata za proizvode iz shem kakovosti oziroma kopija odločbe o oceni vina«, ki 
je priloga prijavnega obrazca.

IV. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk: 5
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN 
POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:
Upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalcev, zadruge, agrarne ali pašne skupnosti. 
Članstvo v društvih se ne upošteva. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D8.1. 
»Potrdilo o članstvu v agrarni ali pašni skupnosti« ali Dokazilo št. »D8.2. Potrdilo o članstvu 
v zadrugi«, ki sta prilogi prijavnega obrazca. Članstvo v skupini ali organizaciji proizvajalcev 
je razvidno iz evidence organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin 
proizvajalcev za skupno trženje v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco organizacij proizvajalcev, 
združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje.

5

V. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM – maksimalno število točk: 30
1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk:

Naložba, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, je:
10

a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % priznane vrednosti naložbe; 2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % priznane vrednosti naložbe; 3
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Merila Število 
točk

– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % priznane vrednosti naložbe; 4
– naložba predstavlja več kot 20 % priznane vrednosti naložbe ali če gre za samostojno naložbo. 5
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.1. »Elaborat o prispevku naložbe 
k povečanju okoljske učinkovitosti za ureditev čistilnih naprav«, ki je priloga prijavnega obrazca.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke 
namene:
– uporaba, kontrolirana razgradnja ali ponovna uporaba odpadnih snovi; 4
– naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij; 4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe, s katero se povečuje 
obseg proizvodnje;

6

– ponovna uporaba odpadne vode; 4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe s katero se povečuje 
obseg proizvodnje oziroma gre za samostojno naložbo.

2

Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.2. »Elaborat o prispevku naložbe 
k povečanju okoljske učinkovitosti z zmanjšanjem izpustov in varčevanja z vodo, vključno z uporabo 
reciklirane vode za tehnološke namene«, ki je priloga prijavnega obrazca.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša poraba vode do vključno 10 %; 2
– z naložbo se zmanjša poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %; 4
– z naložbo se zmanjša poraba vode za več kot 20 %. 6
Kot letna poraba vode se šteje voda pridobljena iz javnega vodovoda ali iz lastnega vira (lastne 
vrtine), ki ne vključuje padavinske, odpadne ali ponovno uporabljene vode.
Izhodiščno stanje za ugotavljanje letne porabe vode je koledarsko leto pred letom vložitve vloge na javni 
razpis, zmanjšanje porabe vode pa je načrtovano stanje v koledarskem letu pred vložitvijo zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev. Podatki o porabi vode se navedejo v podpoglavju 7.1.1 prijavnega obrazca.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.3. »Elaborat o prispevku naložbe 
k povečanju okoljske učinkovitosti za ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode«, ki je priloga prijavnega obrazca.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin. 4
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.4. »Elaborat o prispevku naložbe 
k povečanju okoljske učinkovitosti za reciklažo in uporabo odpadnih surovin«, ki je priloga prijavnega 
obrazca.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– zmanjševanje količine odpadkov. 4
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.5. »Elaborat o prispevku naložbe 
k povečanju okoljske učinkovitosti za zmanjševanje količine odpadkov«, ki je priloga prijavnega 
obrazca.
e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine:
– objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register 
kulturne dediščine.

8

Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je dostopen na spletni strani: 
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_kulturne_dediscine/.
f) ureditev objekta z uporabo večjega deleža lesa:
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta; 8
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,093 do vključno 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine 
objekta;

5

– delež lesa pri ureditvi objektov je od 0,073 do vključno 0,093 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta. 3
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D1.1.5. »Projekt za izvedbo del (PZI) 
s popisom materiala in del« (če gre za ureditev zahtevnih in manj zahtevnih objektov) ali Dokazila 
št. D1.2.3. »Opis naložbe, iz katerega je razviden namen naložbe v ureditev objekta« (če gre za 
ureditev nezahtevnih in enostavnih objektov), ki sta prilogi prijavnega obrazca.
Upravičenec ne more uveljavljati merila »Ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa«, če to 
merilo uveljavlja v okviru merila »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje«.
Točke iz naslova merila »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se lahko seštevajo, vendar seštevek 
točk ne sme preseči 10 točk.

2. INOVACIJE – maksimalno število točk: 5
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen proizvod. Šteje se, da 
gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do dneva vložitve vloge še ni proizvajal, pri 
čemer sprememba imena, pakiranja, oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega 
proizvoda.
Upravičenec v prijavnem obrazcu navede, ali naložba prispeva k uvajanju inovacij.
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Merila Število 
točk

3. PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE
Naložba, ki prispeva k blažitvi in prilagajanju podnebnim spremembam, je:

15

a) naložba v učinkovito rabo energije:
– naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež te 
naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov priznane vrednosti naložbe.

6

Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.2. prijavnega obrazca in se ugotavlja na 
podlagi Dokazila št. D6.3.1. »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih 
in manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov) ali Dokazila št. D6.3.2. 
»Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov 
v skladu s predpisi s področja graditve objektov), ki sta prilogi prijavnega obrazca.
b) naložba v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz četrte alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež 
naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov priznane vrednosti naložbe.

6

Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.1 prijavnega obrazca.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.3.1. »Elaborat gradbene fizike« (če 
gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja 
graditve objektov) ali Dokazila št. D6.3.2. »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme 
ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov), ki sta prilogi 
prijavnega obrazca.
c) ureditev objekta z uporabo večjega deleža lesa:
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta; 12
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,093 m3 do vključno 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine 
objekta;

9

– delež lesa pri ureditvi objektov je od 0,073 m3 do vključno 0,093 m3 lesa na m2 zazidane površine 
objekta.

5

Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D1.1.5. »Projekt za izvedbo del (PZI) 
s popisom materiala in del« (če gre za ureditev zahtevnih in manj zahtevnih objektov) ali Dokazila 
št. D1.2.3. »Opis naložbe, iz katerega je razviden namen naložbe v ureditev objekta« (če gre za 
ureditev nezahtevnih in enostavnih objektov), ki sta prilogi prijavnega obrazca.
Točke iz naslova merila »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se lahko seštevajo, vendar 
seštevek točk ne sme preseči 15 točk.

5.2. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec nosilec kmetije, razen nosilec majhne kmetije, ali nosilec do-
polnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije (sklop A)

Merila za upravičenca, ki je nosilec kmetije, razen nosilca majhne kmetije, ali 
nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije

Enostavne 
naložbe 

(Maks.št. točk)

Zahtevne 
naložbe

(Maks. št. točk)
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30 30
Interna stopnja donosnosti 30 15
Ekonomski učinek javnih sredstev / 15
II. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 5
Izobrazba upravičenca 10 5
III. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 10 5
Koeficient razvitosti občin. 5 2
Lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih iz PRP 2014-2020 5 3
IV. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE 15 25
Prednostni sektorji predelave ali trženja 10 15
Vključenost v sheme kakovosti 5 10
V. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
Vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in 
pogodbenega povezovanja 

5 5

VI. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, 
INOVACIJE IN PODNEBNE SPREMEMBE

30 30

Okoljski prispevek izvedene naložbe 10 10
Inovacije 5 10
Podnebne spremembe in prilagoditev nanje 15 10
Skupaj 100 100
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Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec nosilec kmetije, razen nosilec majhne kmetije, ali no-
silec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije

Merila Število točk –
enostavne 
naložbe

Število točk 
– zahtevne 

naložbe
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk 30 30
1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk:

Upošteva se interna stopnja donosnosti, ki se določi v skladu s Prilogo 4 Uredbe 
in je razvidna iz poslovnega načrta: 

30 15

a) če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov: 
– ISD je več kot 12 % do vključno 15 %; 30 15
– ISD je več kot 9 % do vključno 12 %; 25 13
– ISD je več kot 6 % do vključno 9 %; 20 11
– ISD je več kot 3 % do vključno 6 %; 15 10
– ISD je do vključno 3 % ali več kot 15 %; 9 9
b) če gre za naložbe v trženje kmetijskih proizvodov:
– ISD je več kot 7 % do vključno 10 %; 30 15
– ISD je več kot 5 % do vključno 7 %; 25 13
– ISD je več kot 3 % do vključno 5 %; 20 11
– ISD je več kot 2 % do vključno 3 %; 15 10
– ISD je do vključno 2 % ali več kot 10 %. 9 9

2. EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV – maksimalno število točk:
Ekonomski učinek javnih sredstev je količnik med ocenjeno neto sedanjo 
vrednostjo projekta (v nadaljnjem besedilu: NSV projekta) pri 5 odstotni obrestni 
meri in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. NSV projekta se določi v skladu 
s Prilogo 4 Uredbe in je razvidna iz poslovnega načrta.
Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo število zaokrožen 
dvajsetkratnik razmerja med NSV in zaprošenimi nepovratnimi sredstvi. Če je 
rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk (15 točk).

/ 15

Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 eurov
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20 × (20.000 ÷ 60.000) = 7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 eurov
Zaprošena sredstva: 100.000 eurov
Št. točk = 20 × (2.000 ÷ 100.000) = 0 à 0 točk.

II. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk:
Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.1.1. »Overjeno dokazilo 
o končani izobrazbi«, ki je priloga prijavnega obrazca.
Upravičenec je končal vsaj: 

10 5

– univerzitetno izobrazbo, vključno s specializacijo po visokih strokovnih 
programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) – velja za 
kmetijsko ali s kmetijstvom povezano izobrazbo;

10 5

– univerzitetno izobrazbo, vključno s specializacijo po visokih strokovnih 
programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja);

9 5

– višjo izobrazbo (6. raven) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom povezano 
izobrazbo,

8 4

– višjo izobrazbo (6. raven); 7 4
– srednjo strokovno izobrazbo (5. raven) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom 
povezano izobrazbo;

6 3

– srednjo strokovno izobrazbo (5. raven); 5 3
– srednjo poklicno izobrazbo (4. raven) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom 
povezano izobrazbo;

4 3

– srednjo poklicno izobrazbo (4. raven); 3 2
– nižjo poklicno izobrazbo (3. raven) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom 
povezano izobrazbo.
Kot kmetijska ali s kmetijstvom povezano izobrazba se štejejo agro-živilska 
(vključno s čebelarstvom), veterinarska, gozdarska in lesarska izobrazba.

2 1

III. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk: 10 5
1. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk:

Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 3 razpisne dokumentacije tega 
javnega razpisa, pri čemer se upošteva občina, v kateri bo izvedena naložba: 

5 2

– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8; 5 2
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Merila Število točk –
enostavne 
naložbe

Število točk 
– zahtevne 

naložbe
– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3; 3 1
– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3. 1 1

2. LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ 
PRP 2014-2020 – maksimalno število točk:
Naložba se izvaja na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe.

5 3

IV. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk: 15 25
1. PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število 

točk:
Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja oziroma se bo opravljala 
dejavnost predelave ali trženja kmetijskega proizvoda iz enega od 
naslednjih prednostnih sektorjev: sadje (brez vina), zelenjava, žito ali prašičje 
meso.
Upravičenec v poslovnem načrtu in v prijavnem obrazcu navede letno količino 
in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz prejšnjega odstavka, ki 
bodo predmet predelave ali trženja v petih koledarskih letih po zadnjem izplačilu 
sredstev.
Delež količine vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev predelave ali 
trženja bo pet let po zadnjem izplačilu sredstev znašal:

10 15

– nad 50 % vseh vhodnih surovin; 10 15
– nad 30 do vključno 50 % vseh vhodnih surovin; 6 10
– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin. 3 5
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z 2. točko prvega 
odstavka 40. člena Uredbe.

2. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Kmetijsko gospodarstvo je ob vložitvi vloge na javni razpis vključeno v najmanj 
eno od naslednjih shem kakovosti: 

5 10

– zaščitena geografska označba;
– zaščitena označba porekla;
– ekološka pridelava in predelava;
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim 
geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino 
s priznanim tradicionalnim poimenovanjem) in
– izbrana kakovost.
Upravičenec izkazuje vključenost kmetijskega gospodarstva v sheme kakovosti 
z Dokazilom št. D6.4.1. »Kopija certifikata za proizvode iz shem kakovosti 
oziroma kopija odločbe o oceni vina«, ki je priloga prijavnega obrazca.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z 2. točko prvega 
odstavka 40. člena Uredbe.

V. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk: 5 5
VKLJUČITEV UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA 
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število 
točk:
Upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalcev, zadruge, agrarne 
ali pašne skupnosti. Članstvo v društvih se ne upošteva. Upravičenec vlogi na 
javni razpis priloži Dokazilo št. D8.1. »Potrdilo o članstvu v agrarni ali pašni 
skupnosti« ali Dokazilo št. D8.2. »Potrdilo o članstvu v zadrugi«, ki so priloge 
prijavnega obrazca. Članstvo v skupini ali organizaciji proizvajalcev je razvidno 
iz evidence organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev 
in skupin proizvajalcev za skupno trženje v skladu s pravilnikom, ki ureja 
evidenco organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin 
proizvajalcev za skupno trženje. 

5 5

VI. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJE 
IN PODNEBNE SPREMEMBE – maksimalno število točk:

30 30

1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk:
Naložba, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, je:

10 10

a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih 
naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % priznane vrednosti naložbe; 2 2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % priznane vrednosti naložbe; 3 3
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % priznane vrednosti naložbe; 4 4
– naložba predstavlja več kot 20 % priznane vrednosti naložbe ali če gre za 
samostojno naložbo.

5 5
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Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.1. »Elaborat 
o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za ureditev čistilnih 
naprav«, ki je priloga prijavnega obrazca.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode 
za tehnološke namene:
– uporaba, kontrolirana razgradnja ali ponovna uporaba odpadnih snovi; 4 4
– naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij; 4 4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe, 
s katero se povečuje obseg proizvodnje; 

6 6

– ponovna uporaba odpadne vode; 4 4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe, 
s katero se povečuje obseg proizvodnje oziroma gre za samostojno naložbo. 

2 2

Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.2. »Elaborat 
o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti z zmanjšanjem izpustov 
in varčevanja z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke 
namene«, ki je priloga prijavnega obrazca.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode:
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode do vključno 10 %; 2 2
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %; 4 4
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 20 %. 6 6
Kot letna poraba vode se šteje voda, pridobljena iz javnega vodovoda ali iz 
lastnega vira (lastne vrtine), ki ne vključuje padavinske, odpadne ali ponovno 
uporabljene vode.
Izhodiščno stanje za ugotavljanje letne porabe vode je koledarsko leto pred 
letom vložitve vloge na javni razpis, zmanjšanje porabe vode pa je načrtovano 
stanje v koledarskem letu pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. 
Podatki o porabi vode se navedejo v podpoglavju 7.1.1. prijavnega obrazca.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.3. »Elaborat 
o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za ureditev vodnih 
zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode«, ki je priloga prijavnega 
obrazca.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin. 4 4
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.4. »Elaborat 
o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za reciklažo in uporabo 
odpadnih surovin«, ki je priloga prijavnega obrazca.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– zmanjševanje količine odpadkov. 4 4
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.5. »Elaborat 
o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za zmanjševanje količine 
odpadkov«, ki je priloga prijavnega obrazca.
e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne 
dediščine:
– objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu 
s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

6 6

Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je 
dostopen na spletni strani: http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_
registri/register_nepremicne_kulturne_dediscine/.
f) ureditev objekta z uporabo večjega deleža lesa:
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine 
objekta;

8 8

– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,093 do vključno 0,12 m3 lesa na m2 
zazidane površine objekta;

5 5

– delež lesa pri ureditvi objektov je od 0,073 do vključno 0,093 m3 lesa na m2 
zazidane površine objekta.

3 3

Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D1.1.5. »Projekt 
za izvedbo del (PZI) s popisom materiala in del« (če gre za ureditev zahtevnih in 
manj zahtevnih objektov) ali Dokazila št. D1.2.3. »Opis naložbe, iz katerega je 
razviden namen naložbe v ureditev objekta« (če gre za ureditev nezahtevnih in 
enostavnih objektov), ki sta prilogi prijavnega obrazca.



Stran 1146 / Št. 32 / 11. 5. 2018 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Merila Število točk –
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Število točk 
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Upravičenec ne more uveljavljati merila ureditev objektov z uporabo večjega 
deleža lesa, če to merilo uveljavlja v okviru merila podnebne spremembe in 
prilagoditev nanje.
Točke iz naslova merila »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se lahko 
seštevajo, vendar seštevek točk ne sme preseči 10 točk.

2. INOVACIJE – maksimalno število točk:
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen 
proizvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do 
dneva vložitve vloge še ni proizvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja, 
oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega proizvoda.
Upravičenec izkazuje inovativnost naložbe s patentom, licenco ali opisom novega 
ali izpopolnjenega proizvoda v poslovnem načrtu:

5 10

– upravičenec ima patent za nov ali izpopolnjen proizvod; 5 10
– upravičenec ima licenco za nov ali izpopolnjen proizvod; 4 8
– upravičenec nima patenta ali licence, nov ali izpopolnjen proizvod je opisan 
v poslovnem načrtu.

3 5

3. PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE
Naložbe, ki prispevajo k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, so:

15 10

a) naložbe v učinkovito rabo energije:
– naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora 
delež te naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov priznane vrednosti naložbe.

6 3

Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.2. prijavnega obrazca in 
se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.3.1. »Elaborat gradbene fizike« (če gre za 
naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi 
s področja graditve objektov) ali Dokazila št. D6.3.2. »Energetski pregled« (če 
gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov v skladu 
s predpisi s področja graditve objektov), ki sta prilogi prijavnega obrazca.
b) naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz četrte alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora 
delež naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov priznane vrednosti naložbe.

6 3

Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.1 prijavnega obrazca.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.3.1. »Elaborat 
gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih 
objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov) ali Dokazila št. D6.3.2. 
»Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo 
nezahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov), ki sta 
prilogi prijavnega obrazca.
c) ureditev objekta z uporabo večjega deleža lesa:
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine 
objekta;

12 8

– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,093 m3 do vključno 0,12 m3 lesa 
na m2 zazidane površine objekta;

9 5

– delež lesa pri ureditvi objektov je od 0,073 m3 do vključno 0,093 m3 lesa na m2 
zazidane površine objekta.

5 3

Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D1.1.5. »Projekt 
za izvedbo del (PZI) s popisom materiala in del« (če gre za ureditev zahtevnih in 
manj zahtevnih objektov) ali Dokazila št. D1.2.3. »Opis naložbe, iz katerega je 
razviden namen naložbe v ureditev objekta« (če gre za ureditev nezahtevnih in 
enostavnih objektov), ki sta prilogi prijavnega obrazca.
Točke iz naslova merila »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se lahko 
seštevajo, vendar seštevek točk ne sme preseči 15 ali 10 točk.

5.3. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod, gospodarska 
družba in gospodarsko interesno združenje (sklop B)

Merila za samostojnega podjetnika posameznika, zadrugo, zavod, gospodarsko 
družbo in gospodarsko interesno združenje

Enostavne 
naložbe 

(Maks.št. točk)

Zahtevne 
naložbe

(Maks. št. točk)
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30 30
Interna stopnja donosnosti 20 20
Gospodarnost poslovanja 10 10
2. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 5
Socialni vidik podjetja (socialno ali invalidsko podjetje ali zadruga) 10 5
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Merila za samostojnega podjetnika posameznika, zadrugo, zavod, gospodarsko 
družbo in gospodarsko interesno združenje

Enostavne 
naložbe 

(Maks.št. točk)

Zahtevne 
naložbe

(Maks. št. točk)
3. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 10 5
Koeficient razvitosti občin 5 2
Lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih iz PRP 2014-2020 5 3
4. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE 15 25
Prednostni sektorji predelave ali trženja 15 15
Vključenost v sheme kakovosti / 10
5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
Vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in 
pogodbenega povezovanja 

5 5

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, 
INOVACIJE IN PODNEBNE SPREMEMBE

30 30

Okoljski prispevek izvedene naložbe 10 10
Inovacije 5 10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje 15 10
Skupaj 100 100

Podrobnejša merila

Merila Število točk 
– enostavne 

naložbe

Število točk 
– zahtevne 

naložbe
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk 30 30
1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk:

Upošteva se ISD, ki se določi v skladu s Prilogo 4 Uredbe in je razvidna iz 
poslovnega načrta: 

20 20

a) če gre za naložbo v predelavo kmetijskih proizvodov in je upravičenec zavod, 
gospodarska družba, gospodarsko interesno združenje ali samostojni podjetnik 
posameznik: 
– ISD je več kot 12 % do vključno 15 %; 20 20
– ISD je več kot 9 % do vključno 12 %; 17 17
– ISD je več kot 6 % do vključno 9 %; 14 14
– ISD je več kot 3 % do vključno 6 %; 11 11
– ISD je do vključno 3 % ali več kot 15 %; 9 9
b) če gre za naložbo v predelavo kmetijskih proizvodov in je upravičenec zadruga 
ali ima upravičenec iz prejšnje podtočke status socialnega ali invalidskega 
podjetja:
– ISD je več kot 9 % do vključno 12 %; 20 20
– ISD je več kot 6 % do vključno 9 %; 17 17
– ISD je več kot 3 % do vključno 6 %; 14 14
– ISD je več kot 2 % do vključno 3 %; 11 11
– ISD je do vključno 2 % ali več kot 12 %; 9 9
c) če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov in je upravičenec zavod, 
gospodarska družba, gospodarsko interesno združenje ali samostojni podjetnik 
posameznik:
– ISD je več kot 7 % do vključno 10 %; 20 20
– ISD je več kot 5 % do vključno 7 %; 17 17
– ISD je več kot 3 % do vključno 5 %; 14 14
– ISD je več kot 2 % do vključno 3 %; 11 11
– ISD je do vključno 2 % ali več kot 10 %; 9 9
č) če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov in je upravičenec zadruga ali 
ima upravičenec iz prejšnje podtočke status socialnega ali invalidskega podjetja:
– ISD je več kot 6 % do vključno 9 %; 20 20
– ISD je več kot 4 % do vključno 6 %; 17 17
– ISD je več kot 3 % do vključno 4 %; 14 14
– ISD je več kot 2 % do vključno 3 %; 11 11
– ISD je do vključno 2 % ali več kot 9 %. 9 9
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2. GOSPODARNOST POSLOVANJA – maksimalno število točk:

Gospodarnost poslovanja se določi v skladu s Prilogo 4 Uredbe in je razvidna iz 
poslovnega načrta: 

10 10

a) če je upravičenec zavod, gospodarska družba, gospodarsko interesno 
združenje ali samostojni podjetnik posameznik:
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,15; 10 10
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,09 do vključno 1,15; 8 8
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,06 do vključno 1,09; 6 6
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,03 do vključno 1,06; 4 4
– gospodarnost poslovanja je do vključno 1,03; 2 2
b) če je upravičenec zadruga ali ima upravičenec iz prejšnje podtočke status 
socialnega ali invalidskega podjetja:
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,02; 10 10
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,00 do vključno 1,02; 8 8
– gospodarnost poslovanja je več kot 0,98 do vključno 1,00; 6 6
– gospodarnost poslovanja je več kot 0,96 do vključno 0,98; 4 4
– gospodarnost poslovanja je več kot 0,94 do vključno 0,96. 2 2
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z 2. točko prvega 
odstavka 40. člena Uredbe.

II. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk: 10 5
1. SOCIALNI VIDIK PODJETJA (SOCIALNO ALI INVALIDSKO PODJETJE ALI 

ZADRUGA) – maksimalno število točk:
Upravičenec je zadruga, socialno podjetje ali invalidsko podjetje.
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano v register 
invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti.

10 5

III. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk: 10 5
1. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk:

Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 3 razpisne dokumentacije tega 
javnega razpisa, pri čemer se upošteva občina, na območju katere bo izvedena 
naložba:

5 2

– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8; 5 2
– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3; 3 1
– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3. 1 1

2. LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ 
PRP 2014-2020 – maksimalno število točk:
Naložba se izvaja na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe.

5 3

IV. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk: 15 25
1. PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število 

točk:
Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja oziroma se bo opravljala 
dejavnost predelave ali trženja kmetijskega proizvoda iz enega od 
naslednjih prednostnih sektorjev: sadje (brez vina), zelenjava, žito ali prašičje 
meso.
Upravičenec v poslovnem načrtu in v prijavnem obrazcu navede letno količino 
in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz prejšnjega odstavka, ki 
bodo predmet predelave ali trženja v petih koledarskih letih po zadnjem izplačilu 
sredstev.
Delež količine vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev predelave ali 
trženja bo pet let po zadnjem izplačilu sredstev znašal:

15 15

– nad 50 % vseh vhodnih surovin; 15 15
– nad 30 do vključno 50 % vseh vhodnih surovin; 10 10
– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin. 5 5
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z 2. točko prvega 
odstavka 40. člena Uredbe.
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2. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:

Kmetijsko gospodarstvo je ob vložitvi vloge na javni razpis vključeno v najmanj 
eno od naslednjih shem kakovosti: 

0 10

– zaščitena geografska označba;
– zaščitena označba porekla;
– ekološka pridelava in predelava;
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim 
geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino 
s priznanim tradicionalnim poimenovanjem) in
– izbrana kakovost.
Upravičenec izkazuje vključenost v sheme kakovosti z Dokazilom št. D6.4.1. 
»Kopija certifikata za proizvode iz shem kakovosti oziroma kopija odločbe o oceni 
vina«, ki je priloga prijavnega obrazca.
Če je upravičenec zadruga, skupina ali organizacija proizvajalcev in se naložba 
nanaša na trženje kmetijskih proizvodov njenih članov, se točke na podlagi tega 
merila priznajo, če ima certifikat ali odločbo o oceni vina najmanj 50 odstotkov 
članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki so vpisani v RKG in 
katerih kmetijski proizvodi se tržijo v okviru te naložbe.
Če je član zadruge zadruga, se pri izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka 
upoštevajo kmetijski proizvodi njenih članov in kmetijski proizvodi zadruge iz 
lastne pridelave.
Upravičenec izkazuje vključenost članov zadruge, skupine ali organizacije 
proizvajalcev v sheme kakovosti z Dokazilom št. D6.4.1. »Kopija certifikata za 
proizvode iz shem kakovosti oziroma kopija odločbe o oceni vina« ter člane, 
katerih kmetijski proizvodi se tržijo z Dokazilom št. D6.4.2. »Seznam članov 
zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, katerih kmetijski proizvodi se 
tržijo«, ki sta prilogi prijavnega obrazca.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z 2. točko prvega 
odstavka 40. člena Uredbe.

V. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk: 5 5
VKLJUČITEV UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA 
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:
Upravičenec je član branžnih ali medbranžnih organizacij ali zadružne zveze. 
Članstvo v društvih se ne upošteva. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži 
Dokazilo št. D8.3. »Potrdilo o članstvu v branžni ali medbranžni organizaciji ali 
zadružni zvezi«, ki je priloga prijavnega obrazca.

5 5

VI. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJE 
IN PODNEBNE SPREMEMBE – maksimalno število točk:

30 30

1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk:
Naložba, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, je:

10 10

a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % priznane vrednosti naložbe; 2 2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % priznane vrednosti naložbe; 3 3
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % priznane vrednosti naložbe; 4 4
– naložba predstavlja več kot 20 % priznane vrednosti naložbe ali če gre za 
samostojno naložbo.

5 5

Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.1. »Elaborat 
o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za ureditev čistilnih 
naprav«, ki je priloga prijavnega obrazca.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode 
za tehnološke namene:
– uporaba, kontrolirana razgradnja ali ponovna uporaba odpadnih snovi; 4 4
– naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij; 4 4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe, 
s katero se povečuje obseg proizvodnje; 

6 6

– ponovna uporaba odpadne vode; 4 4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe, 
s katero se povečuje obseg proizvodnje oziroma gre za samostojno naložbo.

2 2

Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na Dokazila št. D6.6.2. »Elaborat 
o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti z zmanjšanjem izpustov 
in varčevanja z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke 
namene«, ki je priloga prijavnega obrazca.
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c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode:
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode do vključno 10 %; 2 2
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %; 4 4
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 20 %.
Zmanjšanje porabe vode se nanaša na načrtovano stanje ob zaključku naložbe, 
ko upravičenec predloži zadnji zahtevek za plačilo.

6 6

Izhodiščno stanje za ugotavljanje letne porabe vode je koledarsko leto pred 
letom vložitve vloge na javni razpis, zmanjšanje porabe vode pa je načrtovano 
stanje v koledarskem letu pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. 
Podatki o porabi vode se navedejo v podpoglavju 7.1.1. prijavnega obrazca.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.3. »Elaborat 
o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za ureditev vodnih 
zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode«, ki je priloga prijavnega 
obrazca.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata iz Priloge 10 
Uredbe. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.6.4. »Elaborat 
o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za reciklažo in uporabo 
odpadnih surovin«, ki je priloga prijavnega obrazca.

4 4

d) zmanjševanje količine odpadkov:
– zmanjševanje količine odpadkov.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.5. »Elaborat 
o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za zmanjševanje količine 
odpadkov«, ki je priloga prijavnega obrazca.

4 4

e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne 
dediščine: 
– objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu 
s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

6 6

Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je 
dostopen na spletni strani: http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_
registri/register_nepremicne_kulturne_dediscine/.
f) ureditev objekta z uporabo večjega deleža lesa:
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine 
objekta;

8 8

– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,093 do vključno 0,12 m3 lesa na m2 
zazidane površine objekta;

5 5

– delež lesa pri ureditvi objektov je od 0,073 do vključno 0,093 m3 lesa na m2 
zazidane površine objekta.

3 3

Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D1.1.5. »Projekt 
za izvedbo del (PZI) s popisom materiala in del« (če gre za ureditev zahtevnih in 
manj zahtevnih objektov) ali Dokazila št. D1.2.3. »Opis naložbe, iz katerega je 
razviden namen naložbe v ureditev objekta« (če gre za ureditev nezahtevnih in 
enostavnih objektov), ki sta prilogi prijavnega obrazca.
Upravičenec ne more uveljavljati merila ureditev objektov z uporabo večjega 
deleža lesa, če to merilo uveljavlja v okviru merila podnebne spremembe in 
prilagoditev nanje.
Točke iz naslova merila »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se lahko 
seštevajo, vendar seštevek točk ne sme preseči 10 točk.

2. INOVACIJE – maksimalno število točk:
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen 
proizvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do 
dneva vložitve vloge še ni proizvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja, 
oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega proizvoda.
Upravičenec izkazuje inovativnost naložbe s patentom, licenco ali opisom novega 
ali izpopolnjenega proizvoda v poslovnem načrtu:

5 10

– upravičenec ima patent za nov ali izpopolnjen proizvod; 5 10
– upravičenec ima licenco za nov ali izpopolnjen proizvod; 4 8
– upravičenec nima patenta ali licence, nov ali izpopolnjen proizvod je opisan 
v poslovnem načrtu.

3 5
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3. PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE

Naložba, ki prispeva k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, je:
a) naložbe v učinkovito rabo energije:

15 10

– naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora 
delež te naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov priznane vrednosti naložbe.

6 3

Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.2. prijavnega obrazca 
in se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.3.1. »Elaborat gradbene fizike« (če 
gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skladu 
s predpisi s področja graditve objektov) ali Dokazila št. D6.3.2. »Energetski 
pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih 
objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov), ki sta prilogi prijavnega 
obrazca.
b) naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz četrte alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora 
delež naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.1 prijavnega obrazca.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.3.1. »Elaborat 
gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih 
objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov) ali Dokazila št. D6.3.2. 
»Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo 
nezahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov), ki sta 
prilogi prijavnega obrazca.

6 3

c) ureditev objekta z uporabo večjega deleža lesa:
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine 
objekta;

12 8

– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,093 m3 do vključno 0,12 m3 lesa 
na m2 zazidane površine objekta;

9 5

– delež lesa pri ureditvi objektov je od 0,073 m3 do vključno 0,093 m3 lesa na m2 
zazidane površine objekta.

5 3

Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D1.1.5. »Projekt 
za izvedbo del (PZI) s popisom materiala in del« (če gre za ureditev zahtevnih in 
manj zahtevnih objektov) ali Dokazila št. D1.2.3. »Opis naložbe, iz katerega je 
razviden namen naložbe v ureditev objekta« (če gre za ureditev nezahtevnih in 
enostavnih objektov), ki sta prilogi prijavnega obrazca.
Točke iz naslova merila »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se lahko 
seštevajo, vendar seštevek točk ne sme preseči 15 ali 10 točk.

6. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 31., 95., 98. in 

99. členu Uredbe.
2. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o ka-

talogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni 
list RS, št. 7/16, 38/16 in 73/17, v nadaljnjem besedilu: 
Katalog stroškov) in opredeljeni v Prilogi 5 razpisne do-
kumentacij tega javnega razpisa.

3. Če so upravičeni stroški navedeni v Katalogu 
stroškov, upravičenec v skladu s tretjim odstavkom 
95. člena Uredbe vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 
št. D5.1.1. »Ponudba za stroške, ki so navedeni v Kata-
logu stroškov«, ki je priloga prijavnega obrazca.

4. Če upravičeni stroški niso določeni v Katalo-
gu stroškov, upravičenec v skladu s šestim odstavkom 
95. člena Uredbe vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 
št. D5.1.2. »Tri tržno primerljive ponudbe«, ki je priloga 
prijavnega obrazca.

7. Neupravičeni stroški: neupravičeni stroški so do-
ločeni v 32. in 96. členu Uredbe.

8. Združevanje podpor
1. Združevanje podpor je določeno v 94. členu 

Uredbe.
2. Upravičenec izkazuje izpolnjevanje pogojev iz 

94. člena Uredbe z Dokazilom št. D3.1. »Že dodeljena 

javna sredstva za iste upravičene stroške« in Dokazilom 
št. D3.2. »Zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči 
de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis 
pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih«, ki 
sta prilogi prijavnega obrazca.

9. Finančne določbe
1. Stopnje javne podpore so določene v 41. členu 

Uredbe.
2. Upravičenec v skladu s četrto alinejo prvega od-

stavka 41. člena Uredbe vloži zbirno vlogo v letu 2017.
3. V skladu s sedmim odstavkom 41. člena Ured-

be se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja refe-
renčna obrestna mera, ki je objavljena na spletni strani 
Ministrstva za finance: http://www.mf.gov.si/si/delov-
na_podrocja/drzavne_pomoci/referencne_obrestne_
mere/.

4. Zaprtost finančne konstrukcije je določena 
v 101. členu Uredbe.

5. Če gre za naložbe iz 2. točke 33. člena Uredbe, 
upravičenec vlogi na javni razpis priloži naslednji doka-
zili, ki sta prilogi prijavnega obrazca:

– Dokazilo št. D4.2. »Izjava banke ali druge finanč-
ne institucije, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opra-
vljanje finančnih storitev o izvedljivosti naložbe« (drugi 
odstavek 101. člena Uredbe) ali
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– Dokazilo št. D4.3. »Overjena kopija sklepa sveta 
zavoda«, če je upravičenec javni zavod (četrti odstavek 
101. člena Uredbe).

10. Vloga in postopek za dodelitev podpore
1. Vloga in postopek za dodelitev podpore sta dolo-

čena v 37., 91., 92., 93. in 93.a členu Uredbe.
2. V skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe 

je javni razpis strukturiran v dva sklopa glede na upra-
vičence, in sicer:

– sklop A: nosilci kmetij ali nosilci dopolnilne dejav-
nosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije,

– sklop B: samostojni podjetniki posamezniki, za-
druge, zavodi, gospodarske družbe in gospodarska in-
teresna združenja.

3. Vzorec etikete za naslavljanje vloge na javni raz-
pis je v Prilogi 4 razpisne dokumentacije tega javnega 
razpisa.

4. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) 
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) 
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spre-
menjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi 
uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeže-
lja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upra-
vljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) 
št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom 
na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske po-
litike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve 
trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o do-
ločbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko 
verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdrav-
jem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom 
(UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15) se vloga na 
javni razpis in zahtevek za izplačilo zavrneta, če se ugo-
tovi, da je vlagatelj umetno ustvaril pogoje za izpolnitev 
zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa 
niso v skladu s cilji tega podukrepa.

5. V skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe 
se vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja 
meril za izbor vlog na naslednji način:

– ekonomski vidik naložbe: 35 %;
– družbeno socialni vidik naložbe: 7 %;
– geografski vidik naložbe: 8 %;
– proizvodna usmeritev naložbe: 15 %;
– horizontalno in vertikalno povezovanje: 10 %;
– prispevek k horizontalnim ciljem: okoljski prispe-

vek izvedene naložbe, inovacije in podnebne spremem-
be: 25 %.

6. Oddaja vlog na javni razpis se začne 4. junija 
2018 in se zaključi 12. septembra 2018.

11. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter 
zahtevka za predplačilo

1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zah-
tevka za predplačilo se izvaja v skladu z 39., 102., 103., 
104. in 105. členom Uredbe.

2. Če upravičenec v skladu z 2. točko petega od-
stavka 102. člena Uredbe uveljavlja DDV kot upravičen 
strošek, zahtevku za izplačilo sredstev priloži Dokazilo 
št. D4.1. »Uveljavitev DDV kot upravičenega stroška«.

3. V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe 
je datum vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sred-
stev 11. maj 2021.

12. Obveznosti upravičenca do podpore po za-
dnjem izplačilu sredstev

1. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu 
sredstev so določene v 40. in 106. členu Uredbe.

2. V skladu s 1. točko prvega odstavka 40. člena 
Uredbe se podatki o količini vhodnih surovin za predela-
vo ali trženje kmetijskih proizvodov ugotavljajo iz knjigo-
vodstva, ki ga upravičenec vodi po dejanskih prihodkih 
in odhodkih ali po metodologiji FADN. Če upravičenec 
vodi knjigovodstvo po normiranih odhodkih, se podatki 
o vhodnih surovinah ugotavljajo na podlagi internih do-
bavnic ali prevzemnih blokov za surovine iz lastne pri-
delave oziroma seznama nabavljenih količin iz prejetih 
računov, iz katerih je razvidna količina vhodnih surovin.

3. Upravičenec predloži poročilo iz 7. točke prvega 
odstavka 40. člena Uredbe na obrazcu, ki je kot Priloga 6 
razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.

13. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Kontrole se izvajajo in neizpolnjevanje obvezno-

sti se sankcionira v skladu s 108. členom Uredbe.
2. Za vprašanje višje sile in izjemnih okoliščin se 

uporabljajo določbe 109. člena Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1: Podrobnejša vsebina poslovnega načrta

Priloga 1: Podrobnejše vsebine poslovnega načrta       

Za potrebe tega javnega razpisa se upoštevajo podrobnejše vsebine X. poglavje Priloge 4 Uredbe 
»Opis ekonomskih meril za izbor vlog in njihov izračun ter sestavine poslovnega načrta za enostavne 
in zahtevne naložbe«  

1. Podrobnejše vsebine poslovnega načrta za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop A)  

Sestavine poslovnega načrta pri enostavnih in zahtevnih naložbah na kmetijah in kmetijah z 
dopolnilno dejavnostjo so: 

1. povzetek; 
2. opis kmetije (osebna izkaznica):  

‒ opis kmetije: naziv, lokacija in proizvodna usmeritev, 
‒ vizija, strategije,cilji in dolgoročni razvoj; 

3. analiza dejavnosti: 

‒ predstavitev dejavnosti, 
‒ sezonski dejavniki, 
‒ nabava in distribucija; 

4. analiza ciljnih trgov: 
5. konkurenca; 
6. trženje; 
7. podrobnejši opis naložbe:  

‒ predstavitev naložbe, 
‒ razlogi za odločitev o izvedbi naložbe, 
‒ kazalniki naložbe (ekonomski, proizvodni in kazalniki energetske oziroma okoljske 

učinkovitosti); 
8. proizvodnja in tehnologija:    

‒ delovna sila: lastna in najeta delovna sila, 
‒ kmetijska zemljišča v uporabi, 
‒ zgradbe, 
‒ stalež živali 
‒ količine vhodnih surovin za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov, pred in po 

naložbi. Podrobnejše določbe so v 3. točki »Podrobnejše vsebine poslovnega načrta za 
obseg predelave ali trženja« te priloge, 

‒ letna količina kmetijskih proizvodov, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih letih po 
zadnjem izplačilu sredstev, 

‒ delež vrednosti naložbe v učinkovito rabo energije, če upravičenec uveljavlja merilo 
naložbe v učinkovito rabo energije iz 5. poglavja tega javnega razpisa, 

‒ delež vrednosti naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov, če upravičenec 
uveljavlja merilo naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov iz 5. poglavja tega 
javnega razpisa. V skladu s 3. točko 36. člena Uredbe so naložbe v pridobivanje toplotne 
energije iz lesne biomase upravičene do podpore, če so del naložbe v ureditev objektov, 

‒ vrste surovin in poreklo v primeru proizvodnje toplotne energije iz biomase – surovina za 
pridobivanje energije mora biti lesna biomasa oziroma kmetijski proizvod, pri čemer 
uporaba žit in drugih poljščin, bogatih s škrobom in sladkorjem, ter oljnic ni dovoljena,  

‒ delež naložbe v ureditev čistilnih naprav, če upravičenec uveljavlja merilo naložba v 
ureditev čistilnih naprav iz 5. poglavja tega javnega razpisa,   

‒ zmanjšanje letne porabe vode, če upravičenec uveljavlja merilo zmanjšanje izpustov in 
varčevanje z vodo vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene iz 5. 
poglavja tega javnega razpisa, 

‒ raziskave in razvoj ter inovacije (patenti, licence, novi proizvodi). Če upravičenec 
uveljavlja merilo iz 5. poglavja tega javnega razpisa opiše nov ali izpopolnjen proizvod, 
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‒ opredelitev naložbe in stroška naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti - v 
primeru uveljavljanja višje stopnje javne podpore v skladu z drugo alinejo 1. odstavka 41. 
člena Uredbe in s šestim odstavkom 29. člena Uredbe, 

‒ prispevek naložbe k horizontalnim ciljem v skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena 
Uredbe, 

‒ vključenost naložb v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit 
živali - če upravičenec uveljavlja višjo stopnjo javne podpore v skladu s tretjo alinejo 1. 
odstavka 41. člena Uredbe, 

‒ predelava ali trženje kmetijskih proizvodov, ki so vključeni v sheme kakovosti, če 
upravičenec uveljavlja merilo vključenost v sheme kakovosti iz 5. poglavja tega javnega 
razpisa,  

‒ predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov - če upravičenec uveljavlja 
višjo stopnjo javne podpore v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe, 

‒ prednostni sektorji - naložba se nanaša na predelavo ali trženje kmetijskega proizvoda iz 
enega od naslednjih sektorjev: sadje (ne vino), zelenjava, žita ali prašičje meso. 
Upravičenec v 4. točki »Podrobnejše vsebine poslovnega načrta za uveljavljanje merila 
Prednostni sektorji predelave ali trženja« te priloge v poslovnem načrtu navede letno 
količino in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz prejšnjega odstavka, ki bodo 
predmet predelave ali trženja v petih letih po zadnjem izplačilu sredstev, 

9. finančni vidik izvedbe naložbe 
‒ predstavitev predračunske vrednosti naložbe, 
‒ viri financiranja, 
‒ trenutno stanje zadolženosti; 

10. finančna analiza: 
‒ vrednost proizvodnje in izračun prihodka iz podprte dejavnosti po sistemu prihodka 

oziroma pokritja, 
‒ izračun bruto prihodka kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela, 
‒ bilanca stanja po zaključeni naložbi, 
‒ bilanca uspeha, 
‒ finančni tok, 
‒ dinamične ocene uspešnosti naložbe: neto sedanja vrednost in interna stopnja donosnosti 
‒ ekonomski učinek javnih sredstev.  
 

 
2. Podrobnejše vsebine poslovnega načrta za samostojne podjetnike posameznike zadruge, 
zavodi, gospodarske družbe in gospodarska interesna združenja (sklop B)  

Sestavine poslovnega načrta pri enostavnih in zahtevnih naložbah za gospodarske družbe, 
zadruge, zavode, samostojne podjetnike posameznike ter gospodarska interesna združenja 
so:   

 
1. povzetek; 

2. opis podjetja (osebna izkaznica): 

- ime podjetja in pravna oblika, 
- vizija, strategije, cilji, dolgoročni razvoj, 
- vodstvo podjetja, 
- lokacija podjetja, 
- razvojna faza podjetja, 
- izdelki in storitve podjetja, 
- druge informacije o podjetju; 
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3. analiza dejavnosti: 

- ocena velikosti in trendi, 
- stopnja zrelosti, 
- občutljivost na gospodarske dejavnike, 
- sezonski dejavniki, 
- tehnološki dejavniki, 
- nabava in distribucija, 
- finančni dejavniki; 

4. analiza ciljnih trgov: 

 demografija / geografija, 
 psihografija, 
 nakupne navade, 
 občutljivost nakupov, 
 velikost in trendi na ciljnem trgu; 

5. konkurenca: 

 konkurenčni položaj, 
 struktura tržnih deležev, 
 vstopne ovire, 
 strateške priložnosti; 

6. trženje: 

 sporočilo podjetja, 
 prodajne aktivnosti, 
 tržno komuniciranje, 
 strateška partnerstva, 
 prodajno osebje in struktura, 
 prodajne predpostavke in napovedi, 
 utemeljitev obstoja običajnih prodajnih možnosti, 
 multiplikativni učinki na druge gospodarske subjekte in širše okolje, 

 

7. proizvodnja in tehnologija: 

 predstavitev nameravane investicije, 
 kazalniki naložbe (ekonomski, proizvodni in kazalniki energetske oziroma okoljske 

učinkovitosti), 
 proizvodne zmogljivosti živilskega predelovalnega obrata količine vhodnih surovin za 

namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov, pred in po naložbi. Podrobnejše 
določbe so v 3. točki »Podrobnejše vsebine poslovnega načrta za obseg predelave ali 
trženja« te priloge, 

 zmogljivosti za trženje pridelanih in predelanih kmetijskih proizvodov,  
 proizvodne zmogljivosti kmetijskega gospodarstva, vključno z kmetijskimi zemljišči v 

uporabi ter staležem živali za naložbe v trženje kmetijskih pridelkov, 
 povezanost s primarno proizvodnjo, 
 vključenost naložb v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit 

živali - če upravičenec uveljavlja višjo stopnjo javne podpore v skladu s tretjo alinejo 1. 
odstavka 41. člena Uredbe, 

 letna količina kmetijskih proizvodov, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih letih po 
zadnjem izplačilu sredstev, 
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 delež vrednosti naložbe v učinkovito rabo energije, če upravičenec uveljavlja merilo 
naložbe v učinkovito rabo energije iz 5. poglavja tega javnega razpisa, 

 delež vrednosti naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov, če upravičenec 
uveljavlja merilo naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov iz 5. poglavja tega 
javnega razpisa. V skladu s 3. točko 36. člena Uredbe so naložbe v pridobivanje toplotne 
energije iz lesne biomase upravičene do podpore, če so del naložbe v ureditev objektov, 

 načrt proizvodnje, 
 oprema in tehnologija, 
 delež naložbe v ureditev čistilnih naprav, če upravičenec uveljavlja merilo naložba v 

ureditev čistilnih naprav iz 5. poglavja tega javnega razpisa,   
 zmanjšanje letne porabe vode, če upravičenec uveljavlja merilo zmanjšanje izpustov in 

varčevanje z vodo vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene iz 5. 
poglavja tega javnega razpisa, 

 potrebe po delovni sili, 
 upravljanje z zalogami, 
 nabava in distribucija, 
 izpolnjevanje naročil in odnosi s kupci, 
 raziskave in razvoj ter inovacije (patenti, licence, novi proizvodi). Če upravičenec 

uveljavlja merilo Inovacije iz 5. poglavja tega javnega razpisa opiše nov ali izpopolnjen 
proizvod, 

 izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti, 
 kontrola kakovosti, 
 varnost in zdravje pri delu, ekologija, 
 informacijski sistem kot podpora vodenju, 
 drugi dejavniki vezani na proizvodnjo, 
 vrste surovin in poreklo v primeru proizvodnje toplotne energije iz biomase – surovina za 

pridobivanje energije mora biti lesna biomasa oziroma kmetijski proizvod, pri čemer 
uporaba žit in drugih poljščin, bogatih s škrobom in sladkorjem, ter oljnic ni dovoljen,  

 opredelitev naložbe in stroška naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti - v 
primeru uveljavljanja višje stopnje javne podpore v skladu z drugo alinejo 1. odstavka 41. 
člena Uredbe in s šestim odstavkom 29. člena Uredbe, 

 prispevek naložbe k horizontalnim ciljem v skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena 
Uredbe, 

 predelava ali trženje kmetijskih proizvodov, ki so vključeni v sheme kakovosti, če  
upravičenec uveljavlja merilo vključenost v sheme kakovosti iz 5. poglavja tega javnega 
razpisa,  

 predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov - če upravičenec uveljavlja 
višjo stopnjo javne podpore v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe, 

 prednostni sektorji - naložba se nanaša na predelavo ali trženje kmetijskega proizvoda iz 
enega od naslednjih sektorjev: sadje (ne vino), zelenjava, žita ali prašičje meso. 
Upravičenec v 4. točki »Podrobnejše vsebine poslovnega načrta za uveljavljanje merila 
Prednostni sektorji predelave ali trženja« te priloge v poslovnem načrtu navede letno 
količino in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz prejšnjega odstavka, ki bodo 
predmet predelave ali trženja v petih koledarskih letih po zadnjem izplačilu sredstev, 

8. vodenje in organizacija:  

 ključni kadri, 
 vodstvo podjetja, 
 zunanji svetovalci in strokovnjaki, 
 potrebe po dodatnih kadrih, 
 organigram, 
 kultura podjetja / stil vodenja; 
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9. finančna analiza: 

Predstavitev neposrednih učinkov investicije ter predpostavke finančnih izračunov:  
 finančni vidik izvedbe naložbe (predračunska vrednost naložbe, viri financiranja ter 

trenutno stanje zadolženosti), 
 terminski načrt, 
 neto sedanja vrednost projekta, 
 interna stopnja donosnosti, 
 bilanca izkaza poslovnega izida (z investicijo, brez investicije), 
 izkaz denarnih tokov, 
 bilanca stanja (z investicijo, brez investicije), 
 analiza točke preloma,  
 gospodarnost poslovanja se določi v skladu s V. poglavjem Priloge 4 Uredbe, pri čemer 

se upošteva enak podatek, kot je v predloženih podatkih letnega poročila poslovnega 
subjekta za leto 2017 Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve. 
 
Če je upravičenec univerzalni pravni naslednik, se pri ocenjevanju interne stopnje 
donosnosti lahko upoštevajo podatki iz računovodskih izkazov prenesenega podjetja. 

3. Podrobnejše vsebine poslovnega načrta za obseg predelave ali trženja  

V 1. točki 1. odstavka 40. člena Uredbe je določeno, da mora upravičenec najkasneje v 36 
mesecih od datuma zadnjega izplačila sredstev izpolniti vsaj 80 odstotkov proizvodnega 
obsega, načrtovanega v poslovnem načrtu. 

Upravičenec izpolni preglednico s podatki o načrtovani količini vhodnih surovin v predelavi ali 
trženju kmetijskih proizvodov. Podatki iz te preglednice so podlaga za izračun izpolnitve vsaj 
80 odstotkov proizvodnih zmogljivosti, načrtovanih v poslovnem načrtu v 36 mesecih od 
datuma zadnjega izplačila sredstev.  

Vhodna surovina za namen predelave je lahko npr. mleko ali žito ali že predelani proizvod 
moka. Surovina je za namen trženja kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma lastne 
predelave npr. mleko, pšenica, salame.    

 

Vhodne surovine – predelava ali trženje 
 
Naziv Enota 

mere 
Količina v 
koledarskem 
letu pred 
oddajo vloge 
(B) 

Količina v 
petih letih 
po 
zadnjem 
izplačilu 
(A) 

Je 
predelava?

Je 
trženje? 

      
      
      
      

 
 
                         Količina vhodnih surovin v koledarskem letu (A)                                                
---------------------------------------------------------------------------------------------  *100 ≥ 80 
  Načrtovana količina vhodnih surovin v poslovnem načrtu (B) 
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Upravičenec priloži dokazila o količinah vhodnih surovin za namen predelave oziroma namen trženja 
kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma lastne predelave v koledarskem letu pred oddajo 
vloge na ta javni razpis. 
 
Podatki o količinah vhodnih surovin za predelavo ali trženje se ugotavljajo iz knjigovodstva, ki ga 
upravičenec vodi po dejanskih prihodkih in odhodkih ali po metodologiji FADN.  

Upravičenec predloži: 
3.1. Materialne evidence nabavljenih vhodnih količin surovin  

Iz evidenc mora biti razviden tudi podatek o skupni količini vhodnih surovin, pri čemer se 
upoštevajo utežne in tekočinske enote (kg, l).  

 
Če upravičenec vodi knjigovodstvo po normiranih odhodkih se podatki ugotavljajo iz drugih zahtevanih 
evidenc, ki se zahtevajo za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.  

Upravičenec predloži: 
3.2. Seznam količin in internih dobavnic ali prevzemnih blokov 

za surovine iz lastne pridelave oziroma seznama nabavljenih količin iz prejetih računov, iz 
katerih je razvidna količina vhodnih surovin.  
Iz evidenc mora biti razviden tudi podatek o skupni količini vhodnih surovin, pri čemer se 
upošteva enakovredna obravnava utežnih in tekočinskih enot (kg, l) ter vhodne količine mesa 
za predelavo.  

 
 
4. Podrobnejše vsebine poslovnega načrta za uveljavljanje merila Prednostni sektorji predelave 

ali trženja 
 

Če upravičenec uveljavlja merilo Prednostni sektorji predelave ali trženja, v poslovnem načrtu 
navede letno količino in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov, ki bodo predmet 
predelave ali trženja v petih koledarskih letih po zadnjem izplačilu sredstev.  

 
 
Prednostni sektor: ____________________________________ (sadje (ne vino), zelenjava, žita ali 
prašičje meso) 
 
(Količina vhodnih surovin je za namen predelave. Vhodna surovina je lahko npr. žito ali že predelani 
proizvod moka.) 
 
Vhodne surovine 
Naziv Enota 

mere 
Količina v 
petih 
koledarskih 
letih po 
zadnjem 
izplačilu 
sredstev 

Je 
predelava?

Je 
trženje? 

Je 
prednostni 
sektor? 
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Izračun deleža 
Zap. 
št. 

Naslov  V petih 
koledarskih
letih po 
zadnjem 
izplačilu 
sredstev 

1  Količina vhodnih surovin prednostnega sektorja (predelava)   
2  Količina vhodnih surovin (predelava)   
3  Količina vhodnih surovin prednostnega sektorja (trženje)   
4  Količina vhodnih surovin (trženje)   
5  Delež količine vhodnih surovin prednostnega sektorja 

(predelava) %  
 

6  Delež količine vhodnih surovin prednostnega sektorja (trženja) 
% 

 

 
 
Delež količine 
vhodnih surovin 
prednostnega 
sektorja – predelava 

 Količina vhodnih surovin pred. sektorja   
= ---------------------------------------------------- X 100 = ________ 
 Celotna količina vhodnih surovin   

 
 

 
Delež količine 
vhodnih surovin 
prednostnega 
sektorja – trženje 

 Količina vhodnih surovin pred. sektorja   
= ---------------------------------------------------- X 100 = __________ 
 Celotna količina vhodnih surovin   
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Priloga 2: Seznam skupne rabe naložbe

 
Priloga 2: Seznam skupne rabe naložbe      

 

A. PODATKI O ČLANIH 

Vpišejo se podatki o članih in obsegu dela člana zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki so 
priznane po predpisih, ki urejajo priznanje skupin ali organizacij proizvajalcev 

 

1. SKUPINA ALI ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV  

1.1. Podatki o skupini ali organizaciji proizvajalcev  

Ime oz. naziv skupine ali organizacije 
proizvajalcev 

 

Odgovorna oseba  
Datum priznanja  
Številka odločbe MKGP  
 

1.2. Podatki o članih skupine ali organizacije proizvajalcev, ki izvajajo skupno rabo naložbe 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek  Naslov  KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva

Obseg dela 
članov v 

koledarskem 
letu pred 
vložitvijo 
vloge na 

javni razpis 
(ure) 

Načrtovan 
obseg dela 
članov, ki 

bodo 
uporabljali 
to naložbo 

(ure) 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
…….      
 

2. ZADRUGA 

2.1. Podatki o zadrugi 

Ime oz. naziv zadruge  
Odgovorna oseba  
Število članov zadruge, ki izvajajo  
skupno rabo naložbe 

 

Število vseh članov zadruge  
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2.2. Podatki o članih zadruge, ki izvajajo skupno rabo naložbe 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek člana  Naslov  KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva

Obseg dela 
članov v 
koledarskem 
letu pred 
vložitvijo 
vloge na 
javni razpis 
(ure) 

Načrtovan 
obseg dela 
članov, ki 
bodo 
uporabljali to 
naložbo 
(ure) 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
…….      
 

B. PODATKI O SKUPNI RABI NALOŽBE 

Vrsta naložbe  
Lokacija naložbe  
Datum izdaje odločbe ARSKTRP  
Številka odločbe ARSKTRP  
Datum zaključka naložbe  
 

1. Obdobje uporabe in obseg dela za naložbo na stalnem mestu 

Zap. 
štev. 

Član 
(ime in priimek) 

Naslov člana  Obseg dela člana 
(ure) 

Datum uporabe 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
…….         
 

2. Obdobje uporabe in obseg dela za premično naložbo 

Zap. 
štev. 

Datum 
prevzema v 
uporabo 

OD KOGA Datum 
predaje 
v 
uporabo 

KOMU Opombe 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
…….      
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Št. 511-2/2018-1 Ob-2148/18

Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 
23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01 – Odl. US, 
108/02, 79/03, 34/03, 65/05, 129/06, 118/06 – ZUOPP-A, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D), Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 in 101/13), Zakona o iz-
vrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (Uradni list 
RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 
84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14 in 14/15), Proračuna Repu-
blike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13 in 
14/15) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 
61/08, 99/09 in 3/13) Zavod RS za šolstvo objavlja

razpis
za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji
1. Naziv in sedež razpisovalca: Zavod RS za šolstvo, 

Poljanska 28, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednaro-

dnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih strokovnih 
in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo in izo-
braževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 
v Republiki Sloveniji.

Kot mednarodna dejavnost v tem razpisu štejejo zla-
sti:

– povezovanje organizacij na področju vzgoje in izo-
braževanja v Sloveniji in v tujini v mreže z namenom spod-
bujanja ustvarjalnosti in inovativnosti ter novih pristopov 
k uresničevanju ciljev kurikula;

– mednarodna srečanja, festivali in seminarji, ki jih 
vzgojno-izobraževalne organizacije v Sloveniji organizirajo 
v sodelovanju s tujimi partnerji ali z mednarodno udeležbo 
in potekajo bodisi v Sloveniji bodisi v drugi državi;

– projekti izmenjav in partnerstev, za katere finan-
ciranje ali sofinanciranje ni predvideno s programom 
Erasmus+.

3. Osnovni pogoji za prijavo na razpis
Za sredstva razpisana po tem razpisu lahko kandi-

dirajo pravne osebe s področja vzgoje in izobraževanja 
– vrtci, osnovne, srednje, višje strokovne in glasbene šole, 
dijaški domovi ter šole za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 
ki so organizirani v javni mreži ali so za izvajanje dejavnosti 
(so)financirani iz državnega proračuna.

Šole v sestavi šolskih centrov, ki niso samostojne 
pravne osebe, se smejo na razpis prijaviti kot posamični 
prijavitelji. V prijavi in razpisnih dokumentih za imenom šole 
obvezno navedejo tudi naziv šolskega centra. Šolski cen-
ter se kot samostojen subjekt ne more prijaviti na razpis. 
V nadaljevanju pojem »zavod« označuje pravne osebe iz 
prvega odstavka te točke in posamične šole v sestavi šol-
skih centrov. Vsak zavod lahko prijavi na javni razpis samo 
en projekt. V primeru kršitve tega pogoja, bo Zavod RS za 
šolstvo vse vloge zavoda izločil iz nadaljnje obravnave.

Pogoj za prijavo projekta je, da kot partner v projektu 
sodeluje tuja institucija.

4. Namen, cilji in vsebina razpisa: namen, cilji in vse-
bina razpisa so sestavni del razpisne dokumentacije (pri-
loga A).

5. Merila in postopek za izbor: merila in postopek za 
izbor projektov so sestavni del razpisne dokumentacije 
(priloga B).

6. Višina razpoložljivih sredstev
V okviru finančnega načrta Zavoda je za leto 2018 na 

voljo 15.000,00 EUR.

Način izplačila sredstev, nadzor namenskosti upo-
rabe in druga določila so opredeljeni v vzorcu pogodbe, 
ki je sestavni del razpisne dokumentacije (priloga št. 3).

Izbranim prijaviteljem bodo upravičeni stroški pro-
jekta sofinancirani največ v deležu 80 % od celotne vre-
dnosti projekta oziroma največ do višine 1.500,00 EUR.

Razpisana sredstva bodo dodeljena desetim najbo-
lje ocenjenim projektom pod pogojem, da posamezen 
projekt dosega najmanj 75 točk. V primeru enakega šte-
vila točk pri nižje ocenjenih projektih, ki pridejo v nabor, 
bodo imeli prednost vrtci oziroma šole, ki v prejšnjem 
letu niso bili sofinancirani. Strokovna komisija lahko od-
loči, da ne dodeli vseh razpisanih sredstev.

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva: obdobje trajanja projektov je omejeno 
na 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018. Projektov, ki ne potekajo 
v tem obdobju, se ne financira. Dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v času od dokončnosti sklepov 
o izbiri od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018.

8. Vloga za javni razpis
Popolna vloga za javni razpis mora vsebovati:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec – priloga št. 1,
– pravilno izpolnjeno potrdilo o sodelovanju tuje 

institucije – priloga št. 2,
– pravilno in ustrezno izpolnjeno(a) potrdilo(a) o so-

financiranju s strani sponzorjev – priloga št. 6,
– vzorec pogodbe (priloga št. 3), ki mora biti 

opremljen z žigom prijavitelja in podpisan s strani od-
govorne osebe zavoda in koordinatorja projekta. S pod-
pisom se prijavitelj strinja s pravicami in obveznostmi, 
določenimi v pogodbi.

9. Rok za predložitev vlog in način pošiljanja
Vloge morajo prispeti v vložišče Zavoda RS za 

šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, ne glede na način do-
stave, najkasneje 25. 5. 2018 do 12. ure.

Predloge posameznih projektov predlagatelji dosta-
vijo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov: 
Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, s pripi-
som: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje mednarodne 
dejavnosti«.

Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vse-
bujejo vloge, in vloge, ki niso prejete v roku, bo Komisija 
za izvedbo javnega razpisa zavrnila v postopku odpira-
nja vlog in jih vrnila predlagatelju.

10. Datum odpiranja vlog: postopek javnega razpi-
sa in odpiranje vlog, prispelih na razpis, vodi Komisija 
za izvedbo javnega razpisa. Odpirajo se samo v roku 
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, 
ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem 
so bile prejete. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo 
dne 25. 5. 2018 po 12. uri. Odpiranje ni javno, saj se 
pričakuje veliko število vlog.

11. Rok za obveščanje potencialnih prejemnikov 
o izidu razpisa: prijavitelji projektov bodo obveščeni o iz-
biri v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.

12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– priloga A: namen, cilji in vsebina razpisa,
– priloga B: postopek in merila za izbor projektov,
– priloga št. 1: prijavni obrazec za projekt,
– priloga št. 2: potrdilo o sodelovanju tuje institucije,
– priloga št. 3: vzorec pogodbe za projekt,
– priloga št. 4: potrdilo o sodelovanju z lokalnim 

okoljem,
– priloga št. 5: potrdilo o sodelovanju predstavni-

štva tuje države v Sloveniji,
– priloga št. 6: potrdilo o sofinanciranju s strani 

sponzorjev.
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13. Dvig razpisne dokumentacije
Razpis in razpisna dokumentacija bosta od 11. 5. 

2018 do izteka prijavnega roka na voljo na spletni strani 
ZRSŠ http://www.zrss.si/razpis-sofinanciranje-mednaro-
dne-dejavnosti/.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom do-
bijo zainteresirani na Zavodu RS za šolstvo pri Almi 
Ahmetovič, tel. 01/30-05-134 (alma.ahmetovic@zrss.si). 
Zaprosila za dodatne informacije lahko zainteresirani 
pošljejo po elektronski pošti od dne 11. 5. 2018.

Zavod RS za šolstvo

 Ob-2162/18

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-
sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11 in 111/13), prvega odstavka 11. člena Zakona 
o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 
94/09, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13 in 68/16; v nadalje-
vanju: ZUIJK), prvega in tretjega odstavka 3. člena, dru-
gega odstavka 7. člena, drugega odstavka 42. člena ter 
prvega odstavka 51. člena Pravilnika o izvedbi postopka 
izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor 
projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, 
vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem po-
godb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17), Slovenski 
filmski center, javna agencija Republike Slovenije obja-
vlja naslednji javni razpis (v nadaljevanju: javni razpis):

– Redni letni javni razpis za sofinanciranje rea-
lizacije slovenskih kratkometražnih filmskih projek-
tov za leto 2018.

Besedilo navedenega javnega razpisa bo od dne 
11. 5. 2018 dalje objavljeno na spletnem mestu Slo-
venskega filmskega centra, javne agencije Republike 
Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.

Slovenski filmski center,  
javna agencija Republike Slovenije

Št. 122-3/2018-5-(47/04) Ob-2147/18

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki jo za-
stopa župan Boštjan Trilar, na podlagi 86. člena Odloka 
o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni 
občini Kranj (Uradni list RS, št. 15/14 – UPB1, 76/15), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16) in sklepa župana številka 122-3/2018-2-(47/04), 
z dne 9. 4. 2018 o začetku postopka oddaje javnega 
razpisa, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni 

občini Kranj za šolsko leto 2018/2019
1. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje preven-

tivnih programov v Mestni občini Kranj za šolsko leto 
2018/2019, ki morajo biti izvedeni med 15. 9. 2018 do 
15. 6. 2019, in sicer:

– za program vrtci:
– predavanja za starše na temo medsebojni od-

nosi (sem spadajo: odnosi med starši in otroci, odnosi 
v sodobni družini, razvajenost, vzgoja),

– za program osnovne šole:
– predavanja za starše na temo: vzgoja,
– delavnice za učence, in sicer največ dveh gene-

racij (npr. 7. in 9. razred ali 1. in 6. razred …) na temo: 
alkohol, tobak in druge nelegalne droge, zasvojenost od 

računalnika (sem spada: zasvojenost od interneta, za-
svojenost od računalniških iger in spletno nasilje), nasilje 
med vrstniki, motnje hranjenja, pozitivna samopodoba.

– za program srednje šole (v srednjih šolah v Me-
stni občini Kranj in za dijake Dijaškega in študentskega 
doma Kranj):

– delavnice za dijake na temo: alkohol, tobak 
in druge nelegalne droge, zasvojenost od računalnika 
(sem spada: zasvojenost od interneta, zasvojenost od 
računalniških iger in spletno nasilje), nasilje med vrstniki, 
motnje hranjenja, pozitivna samopodoba.

2. Višina razpoložljivih sredstev in način sofinanci-
ranja programov

Skupna višina razpisanih sredstev, namenjenih 
za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni 
občini Kranj za šolsko leto 2018/2019, znaša okvirno 
12.100,00 €.

Okvirna višina sofinanciranja po posameznih pre-
ventivnih programih:

– program vrtci 1.000,00 €,
– program osnovne šole 7.300,00 €,
– program srednje šole 3.800,00 €.
Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: MOK) bo 

končni skupni obseg sredstev za vsak posamični pro-
gram določila v skladu z veljavnim proračunom za leto 
2019.

Način sofinanciranja:
– MOK za posamezno predavanje namenja 

100,00 €, razliko do polne cene pa zagotovi vlagatelj 
sam. Vlagatelj bo moral navedeno dokazati v poročilu, 
tako da bo poslal fotokopije računov, iz katerih bo razvi-
dno, koliko sredstev je za navedeno predavanje zagoto-
vil. V primeru, da bo predavanje cenejše od 100,00 €, bo 
vlagatelj upravičen le do višine cene predavanja.

– MOK sofinancira delavnice za učence in dijake 
največ v višini 80 % sredstev vrednosti delavnice, za 
20 % sredstev vrednosti delavnice mora vlagatelj za-
gotoviti lastna sredstva. Vlagatelj bo moral navedeno 
dokazati v poročilu, tako da bo poslal fotokopije raču-
nov, iz katerih bo razvidno, da je zagotovil 20 % lastnih 
sredstev.

Izbranim vlagateljem bodo sredstva nakazana 
30. dan po prejemu končnega poročila o opravljenem 
delu, ki ga mora vlagatelj posredovati na MOK najka-
sneje do 30. 6. 2019.

3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
3.1. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji upra-

vičeni vlagatelji:
– za program vrtci:

– javno vzgojno varstveni zavod MOK, ki izvaja 
dejavnost predšolske vzgoje,

– javno vzgojno izobraževalni zavodi MOK, ki 
izvajajo dejavnost vrtcev in predšolskega izobraževanja,

– zasebni vrtci s sedežem v MOK, ki izvajajo de-
javnost predšolske vzgoje,

– za program osnovne šole:
– javno vzgojno izobraževalni zavodi MOK, ki 

izvajajo dejavnost osnovnošolskega splošnega izobra-
ževanja,

– za program srednje šole (v srednjih šolah v MOK 
in za dijake Dijaškega in študentskega doma Kranj):

– javno vzgojno izobraževalni zavodi s sedežem 
v MOK, ki izvajajo dejavnost srednješolskega splošnega 
izobraževanja ter srednješolskega poklicnega in stro-
kovnega izobraževanja,

– Dijaški in študentski dom Kranj.
3.2. V primeru, da vlagatelj predloži nepopolno iz-

polnjeno vlogo, to je neizpolnjene obrazce ali neparafi-
rano pogodbo, bo s strani MOK pozvan, da v petih dneh 
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dopolni vlogo. V primeru, da vloge v roku ne bo dopolnil, 
bo vloga zavržena.

3.3. Izbranim vlagateljem bo v podpis predlože-
na pogodba, ki jo morajo vrniti v roku 8 dni. V kolikor 
podpisane pogodbe v navedenem roku vlagatelji ne 
vrnejo oziroma pisno ne sporočijo objektivnih razlogov 
za podaljšanje roka, se šteje, da so odstopili od vloge 
za sofinanciranje.

4. Merila za izbor izvajalcev in način določanja de-
leža, ki ga prejme posamezni izvajalec

Komisija bo določila končni skupni obseg sred-
stev za program vrtci, skupni obseg sredstev za pro-
gram osnovne šole, skupni obseg sredstev za program 
srednje šole.

Merila in način določanja deleža za program vrtci:
– v kolikor bo prijavljenih programov več od zago-

tovljenih sredstev, bo Komisija imenovana s strani župa-
na Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: komisija) sofi-
nancirala tematike po naslednjem vrstnem redu: vzgoja, 
razvajenost, odnosi med starši in otroci, odnosi v sodob-
ni družini, in sicer, glede na velikost, to je število otrok 
v vrtcu vlagatelja (prijavitelj z več otrok dobi več preda-
vanj), s ciljem, da je vsak vlagatelj, ob ustrezno prijavlje-
ni tematiki, sofinanciran vsaj za eno predavanje.

Merila in način določanja deleža za program osnov-
ne šole:

Sofinanciranje delavnic za učence
– sofinancirajo se delavnice za učence, in sicer 

največ v dveh generacij (npr. 7. in 9. razred ali 1. in 
6. razred …)., v kolikor šola prijavi delavnice v več kot 
dveh generacijah, potem komisija po svoji oceni izbere 
dve generaciji sofinanciranja,

– komisija bo izbrala sofinanciranje vlagateljev po 
naslednjem vrtnem redu: sofinanciranje delavnic v eni 
generaciji in sledi še sofinanciranje delavnic v drugi 
generaciji. V kolikor bo prijavljenih delavnic več od 
razpoložljivih sredstev, bo Komisija sofinancirala de-
lavnice za učence glede na prijavljeno tematiko po 
naslednjem vrstnem redu: alkohol, tobak in druge nele-
galne droge, zasvojenost od računalnika (sem spada: 
zasvojenost od interneta, zasvojenost od računalniških 
iger in spletno nasilje), nasilje med vrstniki, motnje 
hranjenja, pozitivna samopodoba, in sicer glede na 
velikost oziroma število učencev vlagatelja (vlagatelj 
z več učenci dobi več delavnic) s ciljem, da je vsak 
vlagatelj, ob ustrezno prijavljeni tematiki, sofinanciran 
vsaj za eno delavnico.

Sofinanciranje predavanj za starše
– sofinancirata se največ dve predavanji za starše,
– v kolikor bo prijavljenih predavanj več od zagoto-

vljenih sredstev, bo Komisija imenovana s strani župana 
Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: komisija) sofinan-
cirala v vsakem od prijavljenih zavodu vsaj eno temat-
sko ustrezno predavanje, v primeru, da bodo sredstva 
še na razpolago, pa bo Komisija upoštevala kriterij, da 
drugo predavanje dobijo zavodi glede na število učen-
cev, to je z večjim številom učencev.

Merila in način določanja deleža za program sre-
dnje šole:

– v Dijaškem in študentskem domu Kranj (v na-
daljevanju: DŠD) se sofinancira največ ena delavnica, 
v kolikor DŠD Kranj prijavi več delavnic, potem komisija 
po svoji oceni izbere eno delavnico sofinanciranja,

– v kolikor bo prijavljenih programov več od zago-
tovljenih sredstev, bo komisija sofinancirala tematike po 
naslednjem vrstnem redu: alkohol, tobak in druge nele-
galne droge, zasvojenost od računalnika (sem spada: 
zasvojenost od interneta, zasvojenost od računalniških 
iger in spletno nasilje), nasilje med vrstniki, motnje hra-

njenja, pozitivna samopodoba, in sicer glede na velikost 
oziroma število uporabnikov prijavitelja (prijavitelj z več 
uporabniki dobi več delavnic oziroma predavanj) s ci-
ljem, da je vsak vlagatelj, ob ustrezno prijavljeni tematiki, 
sofinanciran vsaj za eno delavnico.

5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sred-
stva: za vse tri programe morajo biti sredstva porabljena 
v letu 2019.

6. Izdelava vloge
Vlagatelj mora vlogo izdelati v slovenskem jeziku, 

in sicer v skladu z določili iz razpisne dokumentacije.
Vloga mora vsebovati izpolnjen obrazec: »predlog 

in sofinanciranje« za izbrani program ter parafirana in 
žigosana pogodba.

7. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vloge je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: 

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, naj-
kasneje do 1. 6. 2018.

Na kuverti mora biti vidna oznaka: »Ne odpiraj – 
vloga za javni razpis, sofinanciranje preventivnih pro-
gramov 2018/2019 – za program vrtci ali za program 
osnovne šole ali za program srednje šole«. Na kuverti 
mora biti označen tudi naziv in naslov vlagatelja.

V primeru, da vlagatelj oddaja dva programa in se 
odloči, da bo vlogo za program vrtci in program osnov-
ne šole oddal skupaj v eni kuverti, morata biti na kuverti 
napisana oba programa ter označen naziv in naslov 
vlagatelja.

Pri odpiranju se bo upoštevalo vse vloge, ki bodo 
oddane osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj 
ali oddane priporočeno po pošti najkasneje do 1. 6. 
2018. Prepozno prispele vloge bodo zavržene.

8. Odpiranje vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo 
4. 6. 2018 v Mestni občini Kranj.

9. Obravnava vlog
Vloge, prispele na javni razpis, odpre Komisija za 

sofinanciranje preventivnih programov in o tem sestavi 
zapisnik. Komisijo za sofinanciranje preventivnih progra-
mov imenuje sklepom župan MOK in je sestavljena iz 
članov Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlo-
rabe drog v MOK. Na podlagi ugotovitev zapisnika izda 
direktor občinske uprave oziroma od njega pooblaščena 
oseba sklep o zavrženju vlog, ki so bile prepozne ali so 
jih vložile neupravičene osebe. Komisija pa vlagatelje, 
katerih vloge so nepopolne glede izpolnjevanja pogojev 
tega javnega razpisa, pozove k dopolnitvi vlog. Rok za 
dopolnitev vlog je 5 dni od prejema poziva. Če vlagatelj 
vloge v roku ne dopolni, se njegova vloga zavrže. Zo-
per sklep o zavrženju vloge lahko vlagatelj v roku 8 dni 
po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan 
Mestne občine Kranj.

Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog iz-
vede Komisija za sofinanciranje preventivnih programov. 
Komisija ovrednoti programe na podlagi kriterijev iz tega 
razpisa. Komisija po izvedenem ocenjevanju vlog pripra-
vi poročilo in predlog sofinanciranja. Direktor oziroma 
od njega pooblaščena oseba Mestne občine Kranj izda 
sklepe o sofinanciranju programov izbranim izvajalcem. 
Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni na župana 
Mestne občine Kranj.

Mestna občina Kranj pošlje izbranemu vlagatelju 
sklep o izboru in ga hkrati pozove za podpis pogodbe. 
Če se izbrani vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva 
nanj ne odzove se šteje, da je umaknil vlogo za sofinan-
ciranje preventivnih programov v Mestni občini Kranj za 
šolsko leto 2018/2019.

10. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega raz-
pisa predvidoma obveščeni najpozneje v 30 dneh po 
sprejeti končni odločitvi.
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11. Kraj in čas, kjer lahko vlagatelji dvignejo raz-
pisno dokumentacijo:: razpisna dokumentacija je od 
11. 5. 2018 dalje dosegljiva na spletni strani Mestne 
občine Kranj www.kranj.si. Vlagatelji lahko zahtevajo 
informacije in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo 
po elektronski pošti (manja.vovk@kranj.si), do vključno 
30. 5. 2018.

Mestna občina Kranj

Št. 430-25/2018-5 Ob-2152/18

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Zagorje 
ob Savi za leto 2018 (Uradni list RS, št. 76/17), Odlo-
ka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju Občine Zagorje ob Savi 
(Uradni list RS, št. 111/13, 33/17), Uredbe o odvajanju 
in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, 
št. 98/15, 76/17), Tehničnega pravilnika o objektih in na-
pravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih 
voda (Uradni list RS, št. 3/14), Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16) in Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, 
št. 30/15), objavlja Občina Zagorje ob Savi

javni razpis
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev  

za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa 
malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih 

črpališč za komunalne odpadne vode v Občini 
Zagorje ob Savi v letu 2018

l. Naziv in sedež nosilca javnega razpisa: Občina 
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob 
Savi.

II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega 
razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za 
sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa malih (po-
sameznih ali skupnih) komunalnih čistilnih naprav (v 
nadaljevanju: MKČN) do 50 PE (populacijski ekvivalent) 
na območju Občine Zagorje ob Savi oziroma dodelitev 
nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje upra-
vičenih stroškov nakupa hišnih črpališč za komunalne 
odpadne vode (v nadaljevanju: hišna črpališča) na ob-
močjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija in je obvezna 
priključitev na javno kanalizacijo (aglomeracije 7514 – 
Loke pri Zagorju in 7622 – Zagorje ob Savi).

III. Upravičenci
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto nalož-

bo le enkrat. V kolikor je upravičenec že prejel javna 
sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni 
upravičen.

Naložba mora biti pred vložitvijo vloge zaključena.
MKČN
Do nepovratnih finančnih sredstev za namen sofi-

nanciranja izgradnje MKČN so upravičeni lastniki ozi-
roma solastniki oziroma imetniki stavbne pravice na 
obstoječih stanovanjskih objektih na območju Občine 
Zagorje ob Savi, ki imajo stalno prebivališče v Občini 
Zagorje ob Savi, objekti pa se nahajajo:

– izven aglomeracij (območij poselitev), kjer ni pred-
videna izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja, 
v objektu pa je prijavljeno stalno prebivališče;

– znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zara-
di nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni predvide-
na izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.

Hišna črpališča
Do nepovratnih finančnih sredstev za namen so-

financiranja izgradnje hišnega črpališča so upravičeni 
lastniki oziroma solastniki oziroma imetniki stavbne pra-

vice na obstoječih stanovanjskih objektih na območju 
Občine Zagorje ob Savi, ki imajo stalno prebivališče na 
območju Občine Zagorje ob Savi, kjer je zgrajena javna 
kanalizacija in je obvezna priključitev na javno kanali-
zacijo (aglomeracije 7514-Loke pri Zagorju in 7622-Za-
gorje ob Savi), ker ni možna izgradnja gravitacijskega 
kanalizacijskega hišnega priključka.

IV. Okvirna višina: sredstva so zagotovljena v pro-
računu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018, pod pro-
računsko postavko PP 91217 – Sofinanciranje malih 
čistilnih naprav, in sicer v višini 5.000,00 EUR. Sredstva 
se bodo dodeljevala do porabe zagotovljenih proračun-
skih sredstev, potem se javni razpis zapre.

V. Višina subvencije
MKČN
Višina subvencije za posamezno MKČN je 40 % 

upravičenih stroškov z DDV, vendar največ 800,00 EUR 
za posamezno stavbo.

V primeru sofinanciranja skupne MKČN za več sta-
novanjskih stavb je do enake subvencije (do 40 % upra-
vičenih stroškov z DDV, vendar največ 800,00 EUR) 
upravičena vsaka posamezna stavba, vendar seštevek 
vseh subvencij za skupno MKČN, ne sme presegati 
40 % vrednosti upravičenih stroškov z DDV za skupno 
MKČN.

Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa nove opreme,
– strošek Poročila o prvih meritvah za MKČN 

z zmogljivostjo do 50 PE,
– strošek geološko geotehničnega poročila.
Hišna črpališča
Višina subvencije za posamezno hišno črpališče 

je 40 % upravičenih stroškov z DDV, vendar največ 
300,00 EUR za posamezno stavbo.

V primeru sofinanciranja skupnega hišnega črpali-
šča za več stanovanjskih stavb je do enake subvencije 
(do 40 % upravičenih stroškov z DDV, vendar največ 
300,00 EUR) upravičena vsaka posamezna stavba, ven-
dar seštevek vseh subvencij, ne sme presegati 40 % 
vrednosti upravičenih stroškov z DDV za skupno hišno 
črpališče.

Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa nove opreme vključno z DDV.
Pred priklopom na javno kanalizacijsko omrežje 

mora biti v celoti poravnan komunalni prispevek za pri-
klop na javno kanalizacijo.

VI. Pogoji in merila za pridobitev sredstev: pogoji in 
merila za pridobitev sredstev so podrobneje opredeljeni 
v razpisni dokumentaciji.

VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane v zaprtih pisemskih ovoj-

nicah, s pripisom »Ne odpiraj – razpis MKČN oziroma 
hišna črpališča 2018« od objave razpisa do vključno 
30. 11. 2018. Na zadnji strani pisemske ovojnice mora-
jo biti navedeni podatki vlagatelja vloge (ime in priimek, 
naslov).

Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana 
zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno ali 
oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob 
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.

VIII. Odpiranje in obravnava vlog: odpiranje ter 
obravnavo vlog bo izvedla posebna komisija, ki jo ime-
nuje župan. Komisija bo vloge odpirala in obravnavala 
enkrat mesečno, in sicer vsako prvo delovno sredo 
v mesecu za vloge prispele v preteklem mesecu. Od-
piranje vlog ni javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega 
razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od 
odpiranja vlog. Z upravičenci bo sklenjena pogodba za 
dodelitev nepovratnih sredstev.
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IX. Razpisna dokumentacija in informacije v zvezi 
z javnim razpisom: razpisna dokumentacija je od dne-
va objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka 
dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi 
http://www.zagorje.si/ ali pa jo v tem roku zainteresirani 
dvignejo vsak delovni dan na Občini Zagorje ob Savi – 
Sprejemna pisarna, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje 
ob Savi. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti tudi 
po elektronski pošti.

X. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
in razpisno dokumentacijo: za morebitna dodatna poja-
snila v zvezi z razpisom se lahko za tehnična vprašanja 
obrnete na Iva Vrtačnika na tel. 03/56-55-703 ali po 
e-pošti: ivo.vrtacnik@zagorje.si oziroma Milana Fakina 
na tel. 03/56-67-704 ali po e-pošti: milan.fakin@komu-
nala-zagorje.si. V primeru pravnih vprašanj pa se lahko 
obrnete na Majo Sluga na tel. 03/56-55-715 ali po e-po-
šti: maja.sluga@zagorje.si.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 10133/2018 Ob-2177/18

Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva 
ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa direktor mag. Aleksan-
der Mirt, po pooblastilu Mestne občine Celje, Trg celj-
skih knezov 9, 3000 Celje, ki jo zastopa župan Bojan 
Šrot, na podlagi 24. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 
in 102/15), 15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zra-
ka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odloka o načrtu za 
kakovost zraka na območju Mestne občine Celje (Uradni 
list RS, št. 57/17) in Uredbe o zagotavljanju prihrankov 
energije (Uradni list RS, št. 96/14) objavlja

javni razpis
za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2018 

za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov  
za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije

1. Splošno
Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarje-

va ulica 1, 3000 Celje (v nadaljevanju besedila: Energe-
tika Celje), ki ga zastopa direktor mag. Aleksander Mirt, 
izvaja ta razpis na podlagi pooblastila št. 0302-2/2013 
z dne 8. 5. 2018 Mestne občine Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, 3000 Celje, ki jo zastopa župan Bojan Šrot, z na-
menom večje izkoriščenosti distribucijskih sistemov za 
plin in toploto in učinkovite rabe energije skladno z Od-
lokom o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne 
občine Celje (Uradni list RS, št. 57/17) in upoštevaje 
Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list 
RS, št. 96/14).

Razpis je namenjen lastnikom stanovanjskih hiš in 
etažnim lastnikom stanovanj v večstanovanjskih in po-
slovno-stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine 
Celje (vlagatelj, ki ni lastnik, mora imeti izrecno pisno so-
glasje lastnika za izvedbo naložbe). Nepovratne finančne 
spodbude se dodeljujejo za večjo izkoriščenost distribu-
cijskih sistemov za plin in toploto. Vlagatelji morajo vlogo 
s prilogami oddati pravočasno in po izvedeni naložbi.

Zadnji rok za oddajo vloge na razpis je 30. 10. 2018 
do 13. ure. Sredstva se dodeljujejo do njihove porabe in 
po vrstnem redu prispetja popolnih vlog. Vlagatelj prido-
bi pravico do finančne spodbude po javnem razpisu ob 
upoštevanju višine razpisanih sredstev, prednostnega 
vrstnega reda prispetja popolne vloge na naslov Ener-
getike Celje, javno podjetje, d.o.o., in ostalih pogojev iz 
tega razpisa.

Vsa razpisna dokumentacija je na razpolago od 
dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Ener-
getike Celje, Smrekarjeva ulica 1, Celje, in na spletnih 
straneh Mestne občine Celje (http://moc.celje.si/) in 
Energetike Celje (www.energetika-ce.si). Besedilo tega 
razpisa je objavljeno tudi v Uradnem listu RS.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne 

spodbude (v nadaljevanju: spodbude) za nove, še ne iz-
vedene naložbe, ki vplivajo na zmanjšanje onesnaženo-
sti zraka na območju Mestne občine Celje ter pripomo-
rejo k večji izkoriščenosti distribucijskih sistemov za plin 
in toploto ter učinkovitejši rabi energije in zagotavljanju 
prihrankov energije. Spodbude so namenjene ukrepom 
na področju uporabe zemeljskega plina in na področju 
daljinskega ogrevanja.

A. Ukrepi in spodbude na področju zemeljskega 
plina

– A1 – Vgradnja novih kondenzacijskih kotlov na 
zemeljski plin in istočasna nova priključitev na zemeljski 
plin za gospodinjstva

Spodbude so namenjene gospodinjstvom za vgra-
dnjo novega kondenzacijskega kotla z visokim izkorist-
kom na zemeljski plin, ob istočasni novi priključitvi na 
sistem distribucije zemeljskega plina in hkratni sklenitvi 
pogodbe o dostopu in dobavi zemeljskega plina.

Upravičeni stroški:
– Nakup in vgradnja plinskega kondenzacijskega 

kotla ter pripadajočih elementov, ki omogočajo normalno 
delovanje kotla, ustrezne krmilne in varovalne opreme 
ter vmesne povezave.

– Izgradnja priključnega plinovoda za gospodinj-
stvo (gradbena in montažna dela, vključno z merilnim 
mestom).

– A2 – Zamenjava starih plinskih kotlov z novimi 
kondenzacijskimi kotli na zemeljski plin za gospodinjstva

Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-
deli za vgradnjo novega kondenzacijskega kotla (kotla 
z visokim izkoristkom) na zemeljski plin pri zamenjavi 
starega in neučinkovitega kotla za potrebe gospodinjske 
rabe v Mestni občini Celje.

Upravičeni stroški:
– Nakup novega plinskega kondenzacijskega kotla 

z visokim izkoristkom.
– A3 – Zamenjava starih kurilnih naprav v z novimi 

kondenzacijskimi kotli na zemeljski plin v skupnih kotlov-
nicah večstanovanjskih stavb

Predmet spodbude so energijsko učinkoviti konden-
zacijski kotli, ki ustrezajo zadnjemu stanju tehnike pro-
izvajalca teh naprav in imajo normirani izkoristek večji 
ali enak 104 %. Ustreznost plinskega kondenzacijskega 
kotla se bo preverjala na osnovi podatkovnega lista izdel-
ka. Zamenjava stare kurilne naprave mora biti načrtovana 
na podlagi analize obstoječega stanja in dejanski porabi 
toplotne energije celotne večstanovanjske stavbe (idejni 
projekt z oceno investicije). Kurilna naprava mora biti pri-
ključena na sistem distribucije zemeljskega plina. Če ni 
priključena, je del spodbude namenjen istočasni novi pri-
ključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina in hkratni 
sklenitvi pogodbe o dostopu in dobavi zemeljskega plina.

Upravičeni stroški:
– Izdelava idejnega projekta z oceno investicije.
– Nakup in vgradnja plinskega kondenzacijskega 

kotla ter pripadajočih elementov, ki omogočajo normalno 
delovanje kotla, ustrezne krmilne in varovalne opreme 
ter vmesne povezave.

– Izgradnja priključnega plinovoda za večstanovanj-
sko stavbo (strojno montažna dela vključno z merilnim 
mestom).
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B. Ukrep in spodbuda na področju daljinskega ogre-
vanja

Zamenjava elementov ali njihovih sklopov za ogre-
vanje in/ali pripravo tople sanitarne vode ter vgradnja 
merilno-regulacijskih naprav (regulator pretoka in dife-
renčnega tlaka …).

Upravičeni stroški:
– Nakup in vgradnja opreme izključno v toplotni 

postaji (toplotni izmenjevalci, akumulatorji, črpalke, re-
gulacijska oprema, ventili) in montaža.

3. Višina razpisanih spodbud v letu 2018
Višina sredstev za vse ukrepe skupaj, ki so name-

njena po tem razpisu, znaša 60.000 EUR. DDV ni pred-
met sofinanciranja. Sredstva so zagotovljena v proraču-
nu Mestne občine Celje za leto 2018.

A. Na področju zemeljskega plina:

Vrsta spodbude
(glede na pomen iz točke 2)

Višina spodbude

A1 50 % vrednosti upravičenih stroškov oziroma ne več kot 950,00 EUR
A2 420,00 EUR
A3 Idejni projekt z oceno investicije do največ 1.000,00 EUR;

30 % vrednosti upravičenih stroškov oziroma ne več kot 13.000,00 EUR za nakup 
in vgradnjo kotla z elementi, ki omogočajo normalno delovanje kotla ter vmesne 
povezave;
Izgradnja priključnega plinovoda za večstanovanjsko stavbo do največ 
1.000,00 EUR.

B. Na področju daljinskega ogrevanja

Vrsta spodbude Višina spodbude
B 40 % upravičenih stroškov naložbe oziroma ne več kot 1.300,00 EUR

4. Upravičenci za spodbudo
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upra-

vičenci, ki so oddali popolno in pravočasno vlogo:
1. Vlagatelj, ki je:
– lastnik nepremičnine, na kateri se bo izvajala na-

ložba, in ki leži na območju Mestne občine Celje,
– solastnik nepremičnine, na kateri se bo izvajala 

naložba, in ki leži na območju Mestne občine Celje, 
s pisnim soglasjem ostalih solastnikov,

– najemnik ali uporabnik nepremičnine in ima pisno 
soglasje lastnika/solastnikov nepremičnine.

2. Prijavo na ta razpis v imenu upravičenih oseb za 
vrsto spodbude A3 ali B lahko vloži upravnik, ki upravlja 
s stavbo, skladno z veljavnim Pravilnikom o upravljanju 
več stanovanjskih stavb in spodaj navedenimi pogoji, 
ali posamezna upravičena oseba, in sicer po pridobitvi 
pooblastila in soglasja ostalih upravičenih oseb.

Posamezne fizične osebe lahko vložijo vlogo za 
spodbudo le za tiste ukrepe, ki so predmet razpisa in jih 
je mogoče izvesti v posamezni stanovanjski enoti.

V primeru, da je vlagatelj upravnik, mora predložiti še:
1. Fotokopijo dokumenta, iz katerega izhaja, da 

je upravnik vpisan v register upravnikov za večstano-
vanjsko stavbo, ki je predmet naložbe. (V primeru, da 
je vlagatelj pooblaščeni predstavnik upravičenih oseb, 
pa mora vlagatelj vlogi predložiti pooblastilo nadzorne-
ga odbora etažnih lastnikov za oddajo vloge, v kolikor 
ima večstanovanjska stavba imenovan nadzorni od-
bor skladno s Stanovanjskim zakonom (SZ-1) oziroma 
pooblastilo za oddajo vloge vseh upravičenih oseb.)

2. Veljavni sklep zbora etažnih lastnikov, datiran po 
datumu objave tega razpisa, s katerim so ga ti poobla-
stili za prijavo na ta razpis, v kolikor z veljavno pogod-

bo o upravljanju stavbe upravnik ne izkazuje tovrstne 
pravice.

3. Soglasje in pooblastilo lastnikov/solastnikov, ki 
izkazuje potrebno soglasje za sprejem odločitve za 
izvedbo ukrepa A3 ali B, skladno z določbami pred-
pisov, ki urejajo upravljanje večstanovanjskih stavb 
(obrazec 6).

4. Seznam lastnikov vseh stanovanjskih enot, ki so 
v lasti fizičnih in pravnih oseb oziroma ostalih posame-
znih delov večstanovanjske stavbe z razvidnimi solastni-
škimi deleži (obrazec 7).

5. Idejni projekt z oceno investicije.
6. Fotokopijo podatkovnega lista izdelka.
Na javnem razpisu ne morejo sodelovati tiste ose-

be, ki so ali bodo za izvedbo ukrepov iz tega razpisa 
koristile:

– sredstva EKO Sklada, j.s.
– sredstva kateregakoli drugega zavezanca po 

Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije.
5. Pogoji razpisa in način oddaje vloge
Vlagatelji morajo vlogo s prilogami oddati pravoča-

sno in po izvedeni naložbi.
K vlogi morajo biti priložena vsa dokazila zahtevana 

s tem razpisom, iz katerih morajo biti razvidni oziroma 
natančno opredeljeni upravičeni stroški za izvedbo po-
sameznega ukrepa iz tega razpisa.

Vlagatelji morajo pri nastalih in upravičenih stroških 
upoštevati:

– da so neposredno povezani z naložbo in potrebni 
za njeno izvedbo,

– da so dejansko nastali za dela, ki so bila opra-
vljena v obdobju od dneva objave tega razpisa do nje-
govega zaključka,
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– da je bilo blago dobavljeno v obdobju od dneva 
objave tega razpisa do njegovega zaključka,

– da so bile storitve izvedene v obdobju od dneva 
objave tega razpisa do njegovega zaključka,

– da nastanejo in so plačani v obdobju od dneva 
objave tega razpisa do njegovega zaključka,

– da predložene listine temeljijo na izvirnih listinah 
in izkazujejo resnično stanje.

Vlagatelj pridobi pravico do finančne spodbude po 
javnem razpisu ob upoštevanju višine razpisanih sred-
stev, prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vlo-
ge na naslov Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., in 
ostalih pogojev iz tega razpisa.

Upravičenec lahko odda vlogo za dodelitev spod-
bude enkrat in le za eno nepremičnino.

Mestna občina Celje in Energetika Celje, javno 
podjetje, d.o.o., imata pravico preveriti verodostoj-
nost predloženih dokazil in dejansko izvedene naložbe 
ter od vlagatelja zahtevati dodatna pojasnila in dokazi-
la pred izplačilom spodbude.

Vlagatelji morajo pri oddaji zahtevane dokumenta-
cije obvezno upoštevati Navodila za prijavo na razpis, 
ki so sestavni del razpisa. Popolna vloga s prilogami je 
tista, ki je oddana in vsebinsko v skladu z Navodili za 
prijavo na razpis ter pod pogoji iz tega razpisa.

Vlagatelji morajo vlogo s prilogami oddati pravoča-
sno in po izvedeni naložbi. Zadnji rok za oddajo vloge 
na razpis je 30. 10. 2018 do 13. ure, pod pogojem, da 
razpoložljiva sredstva še niso porabljena.

Vlagatelj vloži pisno vlogo (obrazec 1) z vsemi do-
kazili in prilogami, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahte-
vami razpisa in v slovenskem jeziku, osebno ali po pošti. 
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti 
opremljena in označena na način, da je na prvi strani in 
v spodnjem levem kotu ovojnice navedeno: »Razpis za 
dodelitev spodbud 2018, ne odpiraj!«, v zgornjem levem 
kotu ali na zadnji strani kuverte pa ime in priimek/naziv 
ter stalni naslov vlagatelja.

Za nepravilno označene ali odprte ovojnice naslov-
nik ne odgovarja.

Vlagatelj vlogo dostavi na naslov: Energetika Celje 
javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje.

6. Rok prijave
Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo 

odpirale po zaporedju prejema.
Zadnji rok za prejem vlog je 30. 10. 2018 do 13. ure, 

pod pogojem, da razpoložljiva sredstva še niso po-
rabljena.

Vlagatelji se lahko prijavijo na ta razpis z vlogo od 
dneva objave dalje. Javni razpis velja do objave zaključ-
ka oziroma najkasneje do 30. 10. 2018 do 13. ure.

V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva porablje-
na pred 30. 10. 2018, bosta Energetika Celje in Mestna 
občina Celje o tem obvestila občane na svoji spletni 
strani, vloge vlagateljev, ki bodo prispele po porabi raz-
položljivih sredstev pa bodo po pošti neodprte vrnjene 
vlagateljem.

7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se 

uporabljajo pogoji in določila tega razpisa, postopek 
pa se vodi skladno z Zakonom o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; 
v nadaljevanju ZUP).

Razpisana in razpoložljiva sredstva se dodeljujejo 
po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Energetiko 
Celje.

Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo 
odpirale po zaporedju prejema. Prvo odpiranje vlog bo 

5. 7. 2018. Potem pa vsak nadaljnji četrtek ob 9. uri 
v sejni sobi Energetike Celje do objave zaključka javne-
ga razpisa oziroma najkasneje do 30. 10. 2018, ko bo 
zadnje odpiranje prejetih vlog.

V primeru, da je četrtek dela prost dan, je odpiranje 
naslednji delovni dan. Na posamezno odpiranje vlog 
bodo uvrščene vse prejete vloge, ki bodo ne glede na 
način dostave prispele na naslov Energetike Celje naj-
kasneje do 13. ure zadnjega delovnega dne pred dne-
vom odpiranja vlog. Vloge, ki bodo prispele na naslov 
Energetike Celje kasneje, bodo uvrščene na naslednje 
odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, če bodo razde-
ljena vsa razpisana sredstva.

Odpiranje vlog ni javno. Če bo strokovna komisija 
ugotovila, da je vloga nepopolna ali nerazumljiva, bo 
vlagatelj pozvan k dopolnitvi ali odpravi pomanjkljivosti 
v skladu z ZUP. Če bo vlagatelj vlogo ustrezno dopolnil 
v roku osmih dni, od prejema poziva za dopolnitev, se bo 
štelo, da je vloga vložena na dan prejetja ustrezno do-
polnjene vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo 
ustrezno dopolnili v naloženem roku, bodo zavržene.

Po prejemu popolne vloge bo o vlagateljevi vlogi 
za dodelitev spodbude odločeno z odločbo, ki bo iz-
dana predvidoma v 30 dneh po odprtju popolne vloge. 
Zoper izdano odločbo o dodelitvi spodbude v okviru tega 
razpisa je mogoča pritožba pri županu Mestne občine 
Celje. Odločitev župana je dokončna.

Hkrati z odločbo o dodelitvi spodbude ter skladno 
s pogoji tega razpisa bo prejemniku spodbude v podpis 
posredovana pogodba o dodelitvi nepovratne finančne 
spodbude v dveh izvodih. En izvod podpisane pogodbe 
bo moral vlagatelj vrniti na naslov Energetike Celje, 
Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, najkasneje v osmih 
dneh od dokončnosti odločbe. S strani vseh pogodbe-
nih strank podpisana pogodba o dodelitvi nepovratne 
finančne spodbude je pogoj za izvršitev izplačila. V pri-
meru, da vlagatelj ne vrne podpisane pogodbe v nalože-
nem roku, njegova pravica do spodbude ugasne.

Pogoj za izplačilo spodbude je že izvedena nalož-
ba, dostava vseh zahtevanih dokazil za popolnost vloge 
in podpisana pogodba, kot izhaja iz Navodil za prijavo 
na razpis ter sklenjene pogodbe.

Vlagatelj pridobi spodbudo po tem razpisu ob 
upoštevanju višine razpisanih sredstev, prednostnega 
vrstnega reda prispetja popolne vloge na naslov Ener-
getike Celje in ostalih omejitev iz tega razpisa.

DDV se ne upošteva kot upravičen strošek.
Znesek izplačila spodbude se določi ob upošteva-

nju pogojev iz dokumentacije javnega razpisa. Izplačilo 
spodbude se izvede najkasneje v 45 dneh po prejemu 
vseh potrebnih dokazil in pravočasno vrnjene podpisane 
pogodbe, na bančni račun vlagatelja oziroma prejemni-
ka spodbude, ki je naveden v vlogi.

Mestna občina Celje in Energetika Celje imata 
pravico preveriti verodostojnost predloženih dokazil in 
dejansko izvedene naložbe ter od vlagatelja zahtevati 
dodatna pojasnila in dokazila pred izplačilom spodbude.

V primeru ugotovitve, da sredstva niso bila pora-
bljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so 
bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma 
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je Mestna 
občina Celje upravičena zahtevati vračilo dodeljenih 
sredstev v enkratnem znesku.

Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi 
zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva 
nakazila dalje.

7.1 Ogled izvedene naložbe
Za popolnost vloge se zahteva potrdilo Energetike 

Celje, javno podjetje, d.o.o., o izvedeni naložbi.
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Zato morajo vlagatelji pooblaščenemu zastopni-
ku Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., omogočiti 
ogled izvedene naložbe po predhodnem dogovoru med 
pooblaščencem in vlagateljem.

Vlagatelj se pred oddajo vloge dogovori s poobla-
ščencem Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., za 
termin ogleda, in sicer:

– za ukrepe pod A1, A2 in A3 na tel. 031/870-973, 
vsak delovni dan v času med 8. in 9. uro,

– za ukrep B na tel. 03/425-33-21, vsak delovni dan 
v času med 8. in 9. uro.

Pooblaščenec bo po opravljenem pregledu vlagate-
lju izstavil potrdilo Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., 
kot distributerja toplote in operaterja distribucijskega sis-
tema za plin (obrazec 8), za ukrepe iz tega razpisa. Po-
trdilo je obvezna priloga k vlogi vlagatelja za dodelitev 
spodbude. V primeru, da vlagatelj vlogi ne bo predložil 
potrdila, bo njegova vloga obravnavana kot nepopolna in 
bo pozvan k dopolnitvi vloge v skladu z ZUP.

8. Obvezne priloge in dokazila
Vlagatelj mora k prijavi na javni razpis predložiti:
– Obrazec 1: Vloga za prijavo na javni razpis (pod-

pisana in z velikimi tiskanimi črkami izpolnjena)
– Obrazec 2: Izpolnjeno in podpisano izjavo sola-

stnika
– Obrazec 3: Izpolnjen ter podpisan vzorec po-

godbe
– Obrazec 4: Izpolnjeno in podpisano izjavo o za-

ključku naložbe
– Obrazec 5: Izpolnjeno in podpisano izjavo doba-

vitelja/izvajalca
– Obrazec 8: Izpolnjeno in podpisano Potrdilo Ener-

getike Celje o izvedeni naložbi
– Račun dobavitelja/izvajalca izvedene naložbe
– Potrdilo o plačilu računa izvedene naložbe
– Fotografijo/e po izvedeni naložbi za izvedeni 

ukrep, iz katere je nazorno razviden izvedeni ukrep

– Dokazilo o lastništvu nepremičnine
– Veljavno pogodbo o dostopu in dobavi plina za 

ukrepe A1 in A2 ter A3
– Obrazec 6: Soglasje in pooblastilo lastnikov/so-

lastnikov oziroma etažnih lastnikov/solastnikov skupne 
kotlovnice za ukrep A3 in B

– Obrazec 7: Seznam lastnikov/solastnikov večsta-
novanjske stavbe oziroma etažnih lastnikov/solastnikov 
stanovanj v večstanovanjski stavbi, ostalih posameznih 
delov in

– skupne kotlovnice za ukrep A3 in B
– Idejni projekt z oceno investicije za ukrep A3
– Fotokopija podatkovnega lista izdelka za ukrep 

A3.
9. Končna določila
Predmetni razpis je objavljen na spletnih straneh 

Mestne občine Celje (http://moc.celje.si/) in Energetike 
Celje (www.energetika-ce.si). Pogosta vprašanja in od-
govori nanje v zvezi z javnim razpisom, bodo objavljena 
na spletni strani www.energetika-ce.si.

Vse morebitne nejasnosti glede razlage doku-
mentacije javnega razpisa so v prisojnosti reševanja 
strokovne komisije, ki jo za namene razpisa na pod-
lagi pooblastila župana Mestne občine Celje imenuje 
direktor Energetike Celje. Za vse morebitne spore, ki 
jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno 
sodišče v Celju.

Vsa morebitna vprašanja in pojasnila v zvezi z razpi-
som so na voljo pri Energetiki Celje, na tel. 03/425-33-52 
in preko elektronske pošte info@energetika-ce.si.

Predmetni razpis se bo v primeru porabe prora-
čunskih sredstev pred potekom roka zaključil s sklepom 
o zaključku razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh 
Mestne občine Celje (http://moc.celje.si/) in Energetike 
Celje, javno podjetje, d.o.o. (www.energetika-ce.si).

Energetika Celje, javno podjetje d.o.o.  
po pooblastilu Mestne občine Celje
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Razpisi delovnih mest

 Ob-2149/18

Svet Javnega zavoda TIC Ilirska Bistrica na podlagi 
35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
8/96, 45/94 – Odl. US) in Statuta javnega zavoda TIC 
Ilirska Bistrica razpisuje prosto delovno mesto za

direktorja zavoda
Opis del in nalog: organiziranje in vodenje dela 

zavoda, skladno s sprejeto poslovno politiko, načrti, 
programi razvoja ter sklepi sveta zavoda,

– predstavljanje in zastopanje zavoda brez omejitev,
– odgovarja za zakonitost dela zavoda,
– izvršuje sklepe sveta zavoda,
– pripravljanje letnega poslovnega poročila, poročil 

o poslovanju in poslovnih rezultatih zavoda,
– priprava predlogov programa razvoja zavoda 

ter predlogov in programov za razvoj turističnih produk-
tov na območju,

– priprava izhodišč za izdelavo strateških tržnih na-
črtov in letnih programov trženja območja,

– priprava izhodišč za organiziranje in izvajanje 
letnih nastopov na sejmih, borzah in drugih predstavi-
tvah zavoda,

– priprava izhodišč za letno organizacijo in koordi-
nacijo prireditev na območju,

– priprava izhodišč za delovanje turistično informa-
cijskega centra in informacijske dejavnosti.

Izobrazba: najmanj izobrazba VI/2 stopnje: visoka 
strokovna izobrazba (visokošolski strokovni in univerzi-
tetni program, 1. bolonjska stopnja) ali izobrazba stopnje 
VII: specializacija po visokošolskem strokovnem pro-
gramu, univerzitetni program (magisterij stroke, 2. bo-
lonjska stopnja).

Trajanje in vrsta zaposlitve: delovno mesto se skle-
pa za določen čas – vezano na čas trajanja mandata, 
ki traja 4 leta od dneva imenovanja. Delo se opravlja 
v polovičnem delovnem času (20 ur tedensko). Zaposli-
tev je predvidena takoj oziroma najkasneje 1. 7. 2018.

Zahtevani pogoji: vsaj 3 leta delovnih izkušenj na 
vodstvenem položaju. Dodatna znanja: da aktivno ob-
vlada slovenski jezik, obvlada angleški in še vsaj en tuji 
jezik (stopnja C1 – B2); ima vodstvene, organizacijske, 
komunikacijske in druge sposobnosti za uspešno vo-
denje javnega zavoda in dobro pozna področje dela za 
katerega kandidira; obvlada osnove dela z računalnikom 
(urejevalnik besedil, preglednice, baze podatkov); ima 
veljavni vozniški izpit B kategorije.

Način prijave kandidatov: kandidati naj vloge pošlje-
jo na naslov: TIC Ilirska Bistrica, Gregorčičevac 2, 6250 
Ilirska Bistrica, in sicer v roku 8 dni od objave v Ura-
dnem listu Republike Slovenije. Kandidat vloži prijavo 
v pisni obliki, ki jo pošlje s priporočeno pošto v zaprti 
ovojnici z označbo ''Prijava na razpis za delovno mesto 
Direktor''. Nepopolne vloge bodo izločene in zavržene. 
Za pravočasno prijavo se šteje vloga, ki je bila na dan 
roka za oddajo oddana s poštnim žigom in poslana pri-
poročeno na naslov Javnega zavoda TIC Ilirska Bistrica.

Kandidati morajo svoji vlogi predložiti:
– kratek življenjepis s podrobno navedbo doseda-

njih delovnih izkušenj – predvsem na vodilnem položaju, 
iz katerih mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja glede 
dolžine trajanja zahtevanih delovnih izkušenj (navesti 

trajanje zaposlitev ter delo, ki ga je opravljal pri posa-
meznih delodajalcih);

– dokazilo o doseženi strokovni izobrazbi (kopijo 
diplome);

– izjavo, da ima kandidat aktivno znanje sloven-
skega jezika;

– izjavo oziroma dokazilo, da obvlada angleški jezik 
(stopnja C1) in še vsaj en tuj jezik (stopnja B2);

– izjavo o pridobljenih osnovnih znanjih za delo 
z računalnikom;

– izjavo o morebitnih drugih pridobljenih znanjih in 
veščinah s konkretno navedbo le-teh;

– program dela ter vizijo razvoja Zavoda za man-
datno obdobje.

Poleg navedenega mora kandidat predložiti še iz-
javo, da:

– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot 6 mesecev,

– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožni-
ca zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti,

– za namen tega razpisa dovoljuje Svetu javne-
ga zavoda Turistično informacijski center (TIC) Ilirska 
Bistrica pridobiti zgoraj navedene podatke iz uradnih 
evidenc.

Kandidati bodo obveščeni o izbiri najkasneje v roku 
30 dni od izbire kandidata.

Svet zavoda Turistično informacijski center  
Ilirska Bistrica

 Ob-2150/18

Svet Centra za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri 
Stični na podlagi 26. in 27. člena Statuta javnega zavoda 
Centra za zdravljenje bolezni otrok, objavlja razpis za

direktorja javnega zavoda (m/ž)
Poleg pogojev, določenih z zakonom, morajo kan-

didati/ kandidatke izpolnjevati še naslednje:
– ima visoko strokovno izobrazbo ustrezne zdra-

vstvene smeri, pridobljene po študijskih programih naj-
manj druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skla-
du z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje;

– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj 
eno leto na vodstvenih delovnih mestih.

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan za 4-letni 
mandat. Direktor zavoda vodi tudi strokovno delo za-
voda.

Prijave z oznako »Za razpis direktorja (m/ž) za-
voda«, skupaj z življenjepisom, dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev ter priloženim programom dela in razvoja na 
poslovnem in strokovnem področju zavoda za obdobje 
njegovega mandata, naj kandidati/kandidatke pošljejo 
v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na na-
slov: »Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri 
Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični«.

O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni 
v 30 dneh od dneva objave razpisa.

Svet Centra za zdravljenje bolezni otrok,  
Šentvid pri Stični
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 Ob-2151/18

Svet zavoda Osnovne šole Horjul, Šolska ulica 44, 
1354 Horjul, na podlagi sklepa 5. dopisne seje z dne 
30. 4. 2018 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17, v nadaljnjem be-
sedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za 
določen čas na delovnem mestu ravnatelja.

Predvideni začetek dela je 1. 11. 2018.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, opravljenem nazi-
vu – 5 let mentor, svetovalec ali svetnik, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
ki je lahko pridobljen tudi v roku enega leta po začetku 
mandata, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, 
potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kan-
didat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše 
od 30 dni) pošljite po pošti v desetih dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Horjul, Šolska 
ulica 44, 1354 Horjul, z oznako Prijava na razpis za 
ravnatelja – Ne odpiraj.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, predloži naj tudi kra-
tek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj 
s področja vzgoje in izobraževanja.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenova-
nju v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Horjul

 Ob-2164/18

Svet zavoda ZD Hrastnik na podlagi določil 20., 
21. in 22. člena statuta zavoda in na podlagi sklepa 
korespondenčne seje Sveta zavoda z dne 7. 5. 2018 
razpisuje prosto delovno mesto

direktorja (m/ž)
za štiriletni mandat

Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, 
ki mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, 
izpolnjevati še:

– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 

3 leta na vodstvenih in vodilnih delih.
Kandidati morajo predložiti program dela zavoda 

oziroma razvoja ZD Hrastnik za mandatno obdobje 
4 let.

Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev 
naj kandidati pošljejo v osmih dneh od objave razpisa 
na naslov: Zdravstveni dom Hrastnik, Novi dom 11, 
1430 Hrastnik (za razpisno komisijo).

O izbiri bomo kandidate obvestili v 30 dneh od 
dneva objave razpisa.

Svet zavoda ZD Hrastnik

 Ob-2170/18

Svet zavoda Ekonomske šole Murska Sobota, Nor-
šinska ulica 13, 9000 Murska Sobota, na podlagi sklepa 
z dne 13. 3. 2018 razpisuje delovno mesto

ravnatelja
Srednje šole in gimnazije (m/ž)

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: 
ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev (do-
kazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpi-
tu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah 
v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in 
potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postop-
ku) pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: 
Svet zavoda Ekonomske šole Murska Sobota, Noršin-
ska ulica 13, 9000 Murska Sobota, z oznako »Prijava na 
razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Vsi izrazi, uporabljeni v moški spolni slovnični obliki, 
veljajo za oba spola.

Svet zavoda Ekonomske šole Murska Sobota

Št. 143/2018 Ob-2172/18

Svet Vrtca Morje Lucija na podlagi 6. seje z dne 
23. 4. 2018 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje 
skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15).

Želene sposobnosti in znanja:
– pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge 

sposobnosti za uspešno vodenje zavoda;
– izkazani delovni uspehi pri pedagoškem in dru-

gem delu, iz katerih izhaja, da bo kandidat lahko uspe-
šno opravljal svoja dela in naloge;

– poznavanje programskih orodij za delo z osebnim 
računalnikom;

– veljavni vozniški izpit B kategorije.
Priloge, ki jih mora predložiti kandidat:
– kopija diplome;
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu;
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu;
– potrdilo o pridobljenem nazivu;
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– dokazilo o 5-letnih izkušnjah v vzgoji in izo-
braževanju (kopija delovne knjižice ali drugo dokazilo 
o obdobju dela na področju vzgoje in izobraževanja);

– potrdilo iz kazenske evidence (ne starejše od 
30 dni);

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku (ne starejše od 30 dni);

– program vodenja zavoda (petletno vizijo);
– življenjepis (zaželen);
– druga potrdila;
– prijava je možna od datuma objave 11. 5. 2018 

do 23. 5. 2018, do ure 23.59.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za 
določen čas, s 5-letnim mandatom. Za čas mandata 
bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem 
mestu ravnatelja. Pisne vloge naj kandidati priporoče-
no pošljejo na naslov: Vrtec Morje Lucija, Fazanska 
ulica 3, 6320 Portorož, s pripisom: »Prijava na razpis 
za ravnatelja – ne odpiraj«. Prepozno prispele in ne-
popolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Kontaktni naslov je: milejdi.princic@guest.ar-
nes.si.

Svet Vrtca Morje Lucija

 Ob-2173/18

Na podlagi Odloka o ustanovitvi Fundacije za fi-
nanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Re-
publiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98 in 76/10), 19. in 
20. člena Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 9/99, 89/99, 45/05 in 23/08) ter na podlagi 
sklepa 7. seje Sveta Fundacije za financiranje invalid-
skih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 
z dne 8. 5. 2018, Fundacija za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji obja-
vlja javni razpis za zasedbo delovnega mesta

direktorja/direktorico
Fundacije za financiranje invalidskih  

in humanitarnih organizacij v RS  
(v nadaljnjem besedilu FIHO)

Kandidat/-ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ni član/-ica sveta FIHO,
– da je državljan/-ka Republike Slovenije,
– da ima organizacijske sposobnosti in vsaj 5 letne 

izkušnje na področju vodenja,
– da pozna področje dela in ima vsaj 5 letne izku-

šnje na področju delovanja invalidskih in humanitarnih 
dejavnosti.

Izbrani kandidat bo imenovan na seji Sveta FIHO. 
Funkcijo naj bi nastopil v najkrajšem možnem času.

Do pridobitve soglasja Vlade RS k imenovanju, 
opravlja funkcijo vršilca dolžnosti direktorja FIHO, ven-
dar največ za dobo enega leta. Imenovan bo za polni 
delovni čas in bo opravljal funkcijo poklicno. Od kan-
didata pričakujemo, da ima managerske izkušnje in 
potrebna pravna in ekonomska znanja s ciljem prido-
bivanja dodatnih finančnih virov fundacije.

Za svoje delo bo prejemal mesečno plačo, ki jo bo 
na podlagi Kataloga o sistemizaciji delovnih mest FIHO 
določil Svet FIHO.

Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– življenjepis,
– pisna dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
– izjavo o nečlanstvu v voljenih organih političnih 

strank,

– izjavo, da ni v tožbenem postopku,
– predstavitev prednostnih nalog in vizije razvoja 

FIHO.
Prijave se pošljejo v 10 dneh po objavi razpisa na 

naslov: Fundacija za financiranje invalidskih in huma-
nitarnih organizacij v RS, Stegne 21c, 1000 Ljub ljana, 
s pripisom »Razpis za direktorja«.

Prijave na javni razpis bo obravnavala posebna 
kandidacijska komisija. Prepozno prispele prijave in pri-
jave, iz katerih bo razvidno, da kandidat ne izpolnjuje 
razpisnih pogojev, bodo izločene iz nadaljnje obravnave. 
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bodo 
povabljeni na sejo Sveta FIHO z namenom predstavi-
tve prednostnih nalog in vizije razvoja FIHO.

Dodatne informacije je možno pridobiti na sedežu 
FIHO, kontaktna oseba: Breda Oman, tel. 01/500-77-00.

O izboru bodo prijavljeni kandidati obveščeni v roku 
10 dni po imenovanju na seji Sveta FIHO.

Fundacija za financiranje invalidskih  
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

 Ob-2174/18

Na podlagi 21. člena Zakona o javnih agencijah 
(Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – 
ZEKom-C) in 18. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
(Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
objavlja javni natečaj za

direktorja
Agencije Republike Slovenije za javnopravne 

evidence in storitve (m/ž)
Kandidat1 mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1 V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in 
moške kandidate.

– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima univerzitetno izobrazbo (7. raven) oziro-

ma raven izobrazbe, ki ustreza izobrazbi 2. bolonjske 
stopnje,

– da ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od 
tega pet let na vodilnih delovnih mestih,

– da je strokovnjak na področju dela javne agencije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev.

K prijavi mora kandidat priložiti ustrezna dokazila, iz 
katerih je razvidno izpolnjevanje zahtevanih pogojev in 
izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepne-
ga kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžno-
sti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev in izjavo, da za namen tega natečajnega po-
stopka dovoljuje AJPES pridobitev podatkov o izpolnje-
vanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. Če 
se kandidat z vpogledom v uradne evidence ne strinja, 
bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Prijava naj 
vsebuje tudi kratek življenjepis in vizijo razvoja AJPES 
na najmanj dveh in največ štirih straneh v A4 formatu za 
celotno mandatno obdobje z vsebinskimi, organizacijski-
mi, kadrovskimi poudarki.

Kandidat pošlje prijavo v zaprti ovojnici z označbo: 
»Javni natečaj za direktorja AJPES« na naslov: AJPES, 
Tržaška cesta 16, 1000 Ljub ljana, in sicer v 15 dneh od 
dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Za 
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, po-
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slana na elektronski naslov: razpis@ajpes.si, pri čemer 
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Dodatne informacije v zvezi z javnim natečajem 
lahko kandidati dobijo pri vodji Službe za pravne, ka-
drovske in splošne naloge AJPES, tel. 01/47-74-100.

Na predlog Sveta AJPES bo izbranega kandidata 
za direktorja AJPES imenovala Vlada Republike Slo-
venije za dobo petih let z možnostjo ponovnega ime-
novanja.

Izbranemu kandidatu bo po imenovanju izdana in 
vročena odločba o imenovanju, neizbrani kandidati pa 
bodo prejeli obvestilo o neizbiri.

Agencija Republike Slovenije  
za javnopravne evidence in storitve

 Ob-2181/18

Na podlagi 38. člena Statuta Zdravstvenega doma 
dr. Adolfa Drolca Maribor, objavlja Zdravstveni dom 
dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, 
razpis za delovno mesto

pomočnik direktorja – za računovodstvo, 
ekonomiko in analize ter javna naročila – m/ž,

za mandatno dobo 4 let,  
z možnostjo ponovnega imenovanja

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno me-
sto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba ekonomske smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 na vod-

stvenih delovnih mestih;
– aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika,
– osnovno poznavanje dela z računalnikom (po-

znavanje urejevalnikov besedil, preglednic, internet, 
e-pošta).

Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvi-
dna delovna doba in dokazilo o izkušnjah na vodstvenih 
delovnih mestih;

– dokazilo o znanju tujega jezika.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življe-

njepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v iz-
birni postopek. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni 
v zakonitem roku.

Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne 
in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa 
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
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Št. 705-80/2018 Ob-2155/18

Na podlagi drugega odstavka 86. člena Zakona 
o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB4, 45/08, 
96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 
63/13, 17/15 in 23/17 – ZZSve; v nadaljevanju: ZS) Mi-
nistrstvo za pravosodje objavlja

javni poziv
k predložitvi vlog za imenovanje

1. sodnih izvedencev na naslednjih področjih in 
podpodročjih:

psihologija – klinična psihologija otrok in mlado-
stnikov,

psihologija – klinična psihologija odraslih,
psihologija – klinična psihologija – starševstvo in 

skrbništvo,
psihologija – klinična nevropsihologija odraslih,
psihologija – klinična nevropsihologija otrok in mla-

dostnikov,
psihologija – preiskovalna psihologija,
medicina – psihiatrija,
medicina – otroška in mladostniška psihiatrija,
medicina – nevrologija,
medicina – travmatologija,
medicina – kardiologija,
medicina – forenzična toksikologija in alkoholo-

metrija,
kmetijstvo – agro in hidromelioracije,
kmetijstvo – ekonomika kmetijske pro izvodnje,
kmetijstvo – hmeljarstvo,
kmetijstvo – hortikultura,
kmetijstvo – kmetije,
kmetijstvo – kmetijska zemljišča,
kmetijstvo – kmetijska in gradbena zemljišča,
kmetijstvo – kmetijska pro izvodnja,
kmetijstvo – kmetijska tehnika in mehanizacija,
kmetijstvo – pedologija,
kmetijstvo – poljedelstvo,
kmetijstvo – sadjarstvo,
kmetijstvo – suša v tleh,
kmetijstvo – zdravstveno varstvo rastlin,
kmetijstvo – vinogradništvo,
kmetijstvo – vrtnarstvo,
kmetijstvo – živinoreja,
kmetijstvo – vrednotenje in ocenjevanje ter katastr-

ska klasifikacija zemljišč,
kmetijstvo – vrednotenje kmetijskih zemljišč,
gozdarstvo – ekonomika in organizacija gozdarstva,
gozdarstvo – gozdna zemljišča,
gozdarstvo – gozdovi,
gozdarstvo – les,
gozdarstvo – lesna masa,
gradbeništvo – geotehnika,
gradbeništvo – gradbena tehnologija,
gradbeništvo – gradbeni objekti,
gradbeništvo – komunala,
gradbeništvo – nizke gradnje,
gradbeništvo – ocena investicij in finančna presoja 

na področju gradbeništva,
gradbeništvo – operativa in projektiranje,
gradbeništvo – stavbarstvo,
gradbeništvo – stavbna zemljišča,
gradbeništvo – tesarstvo in krovstvo,

Druge objave

gradbeništvo – zaključna dela,
veterinarstvo – medicina psov in mačk,
veterinarstvo – medicina ptic, malih sesalcev in 

plazilcev,
veterinarstvo – bujatrika,
veterinarstvo – veterinarsko javno zdravstvo in var-

na hrana,
veterinarstvo – zdravstveno varstvo kopitarjev,
veterinarstvo – zdravstveno varstvo in sistem reje 

perutnine,
veterinarstvo – veterinarska patologija,
promet – raziskave prometnih nezgod,
promet – tahografi,
informacijska varnost in računalniška forenzika – 

informacijska varnost in računalniška forenzika,
forenzično preiskovanje gospodarskega poslovanja 

– forenzični računovodja,
forenzično – kriminalistično tehnične preiskave – 

preiskave rokopisov in podpisov,
varstvo pri delu in požarna varnost – požarna var-

nost – raziskava požarov,
varstvo pri delu in požarna varnost – varstvo pri 

delu v gozdarstvu,
meteorologija – meteorologija,
ribolov – sladkovodni ribolov,
ekonomija – davki,
ekonomija – plačilo za delo,
ekonomija – bančništvo,
pomorstvo – plovila,
šport – smučanje,
geodezija – urejanje lastniških mej – geodetske 

evidence,
ekologija – promet z nevarnimi kemikalijami.
2. sodnih cenilcev na naslednjih področjih in pod-

področjih:
motorna vozila – vozila,
gradbeništvo – geotehnika,
gradbeništvo – gradbena tehnologija,
gradbeništvo – komunala,
gradbeništvo – nizke gradnje,
gradbeništvo – ocena investicij in finančna presoja 

na področju gradbeništva,
gradbeništvo – operativa in projektiranje,
gradbeništvo – sanacije in rekonstrukcije,
gradbeništvo – tesarstvo in krovstvo,
gradbeništvo – zaključna dela.
3. sodnih tolmačev za naslednje jezike:
arabski jezik,
azerbajdžanski jezik,
paštunski jezik,
farsi jezik,
urdu jezik,
tibetanski jezik,
angleški jezik,
bosanski jezik,
madžarski jezik,
romski jezik,
ruski jezik,
kitajski jezik,
bolgarski jezik,
romunski jezik,
ukrajinski jezik,
francoski jezik,
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nizozemski jezik,
finski jezik,
švedski jezik,
norveški jezik,
estonski jezik,
latvijski jezik,
litvanski jezik,
danski jezik,
španski jezik,
slovaški jezik,
poljski jezik,
eritrejski jezik,
turški jezik,
slovenski znakovni jezik.
Pogoji za imenovanje:
Za sodnega izvedenca in sodnega cenilca je 

lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje prvega od-
stavka 87. člena v povezavi z 92. členom ZS:

1. je državljan Republike Slovenije ali države čla-
nice Evropske unije ali države članice Evropskega go-
spodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,

2. je poslovno sposoben,
3. je osebnostno primeren,
4. ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kazni-

vo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi 
katerega bi bil moralno neprimeren za opravljanje iz-
vedenskega oziroma cenilskega dela, ker bi to lahko 
škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju 
njegovega dela ali ugledu sodišča,

5. ima univerzitetno izobrazbo ali končan magistr-
ski študijski program in ima ustrezno strokovno znanje 
ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno vrsto 
izvedenskega oziroma cenilskega dela,

6. ima šest let delovnih izkušenj s področja, na ka-
terem želi opravljati izvedensko oziroma cenilsko delo,

7. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim 
izvedeništvom oziroma cenilstvom.

Za sodnega tolmača je lahko imenovan, kdor je 
poleg izpolnjevanja pogojev iz 1. do 5. točke prvega 
odstavka 87. člena v povezavi s 93. členom ZS tudi 
uspešno opravil preizkus znanja za sodnega tolmača.

Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moške-
ga spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enako-
vredno za oba spola.

Ministrstvo za pravosodje bo z dnem objave jav-
nega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na 
svoji spletni strani http://www.mp.gov.si/si/o_ministr-
stvu/javne_objave/ objavilo obrazca vlog za imenovanje 
za sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače. 
Kandidati za sodne izvedence/sodne cenilce ter sodne 
tolmače se prijavijo z objavljenima obrazcema.

Vloge kandidatov za imenovanje sodnih izveden-
cev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev sprejema Mini-
strstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub ljana.

Rok za vložitev vloge: 30 dni po objavi javnega 
poziva.

Ministrstvo za pravosodje
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Št. 2153-5/2013/17(1324-03) Ob-2153/18

V register političnih strank se pri politični stranki So-
lidarnost, za pravično družbo, s skrajšanim imenom 
Solidarnost in s sedežem v Ljub ljani, Einspielerjeva 
ulica 6 ter z matično številko: 4060342000, vpiše spre-
memba statuta stranke.

Št. 2153-5/2018/16(1324-03) Ob-2156/18

V register političnih strank se pri politični stranki 
GibanjeSkupajNaprej, s skrajšanim imenom Skupaj-
Naprej, s kratico imena GSN in s sedežem na Ptuju, 
Čučkova ulica 2, ter z matično številko: 4105869000, 
vpiše sprememba statuta, sedeža stranke v: Ljub ljana, 
Palmejeva ulica 4, in sprememba znaka stranke. Znak 
stranke je v obliki kroga svetlo zelene barve (C50, M0, 
Y100, K0), v katerega sta umeščeni dve vijugi, ki se 
v centru kroga združita in s tem tvorita črko S. Zgornja 
vijuga je v beli barvi (C0, M0, Y0, K0), spodnja vijuga je 
v modri barvi (C85, M50, Y0, K0). Vijugi ob stiku povezu-
je krivulja v svetlo modri barvi (C50, M0, Y0, K0). Znaku 
sledi napis GibanjeSkupajNaprej, »Gibanje« v sivi barvi 
(C0, M0, Y0, K60) ter »SkupajNaprej« v sivi barvi (C0, 
M0, Y0, K80).

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Izvršbe

3033 I 3119/2016 Os-1381/18

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici Va-
lentini Radonjić, v izvršilni zadevi upnika Uroša Kovač, 
Sneberska cesta 12, Ljub ljana - dostava, ki ga zastopa 
Sluga Brane – odvetnik, Cigaletova ulica 1, Ljub ljana, 
proti dolžnici Poloni Kovač, Sneberska cesta 12, Ljub-
ljana - dostava, zaradi izterjave 2.239,92 EUR s pripadki, 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o iz-
vršbi in zavarovanju, dolžnici neznanega prebivališča, na-
zadnje stanujoči Sneberska cesta 12, Ljub ljana, postavilo 
začasno zastopnico odvetnico Petro Starič, Trdinova 7, 
Ljub ljana, ki bo v tem postopku zastopala dolžnico vse 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči, da je dolžnici postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 6. 2. 2018

0427 Z 377/2017 Os-2040/18

Izvršitelj Matjaž Požar, Žički prehod 4, 2000 Maribor, 
je dne 22. 3. 2018 s pričetkom ob 9. uri, v izvršilni zadevi 
pri Okrajnem sodišču v Mariboru pod opr. št. Z 377/2017 
upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljub-
ljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slo-
venije, proti dolžniku Lenc Dejanu, Kardeljeva cesta 80, 
Maribor, zaradi izterjave 7.349,13 EUR s pripadki, na na-
slovu Kardeljeva cesta 80, Maribor, opravil rubež nepre-
mičnine: stanovanja v 4. nadstropju večstanovanjskega 
bloka na naslovu Kardeljeva cesta 80, Maribor, ki obsega 
skupaj površine dela stavbe 72,9 m2, od tega uporabne 
površine dela stavbe 66,6 m2.

Nepremičnina – stanovanje se nahaja na parc. 
št. 431 v k.o. 678 Spodnje Radvanje, številka stavbe 
169, številka dela stavbe 323.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 3. 2018

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I 358/2017 Os-3590/17

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi 
upnika B2 Kapital, poslovne storitve d.o.o., Verovškova 
ulica 55, Ljub ljana, ki ga zastopa Odvetniška družba 
Ferfolja, Ljubič, Bauk o.p., d.o.o., Slomškova ulica 17, 
Ljub ljana, zoper dolžnika Mirka Burkeljca, Masljeva 
ulica 3, Domžale, ki ga zastopa začasna zastopnica od-
vetnica Veronika Ermenc, Ljub ljanska cesta 106, Dom-
žale, zaradi izterjave 10.061,54 EUR s pripadki, dne 
4. 12. 2017 sklenilo:

Dolžniku Mirku Burkeljca, prijavljen na zakonskem 
prebivališču Masljeva ul. 3, 1230 Domžale, kjer so pro-

Objave sodišč

stori Centra za socialno delo Domžale, se v tem po-
stopku postavi začasna zastopnica, odvetnica Veronika 
Ermenc, Ljub ljanska c. 106, 1230 Domžale, ki bo v tem 
postopku zastopala dolžnika, vse dokler dolžnik ali nje-
gov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je dolžniku postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 12. 2017

P 758/2017-VI Os-1928/18

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po okrožni sodnici 
Barbari Zakelšek Humar, v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Ivanke Bajc, Ljub ljanska cesta 15, Šmarje-Sap, ki jo 
zastopa Odvetniška družba Krapenc in odvetniki, o.p., 
d.o.o., iz Ljub ljane, zoper toženo stranko Edija Bajc, 
Isla de Margerita, C. Marcano e. C. Guevera y Miran-
da, 17-49, Estado Nueva Esparta, VE, 6301 Porlamar, 
Venezuela, zaradi razveze zakonske zveze, o postavitvi 
začasnega zastopnika, dne 7. 3. 2018 sklenilo:

Za začasnega zastopnika tožene stranke se ime-
nuje odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, 
Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 7. 3. 2018

VL 122734/2017 Os-2001/18

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Stanin-
vest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zasto-
pa zak. zast. Benjamin Pačnik, po odv. Odvetnik Alen 
Naglič, Mestni trg 10a, Slovenske Konjice, proti dolžni-
ku: Haki Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje, ki ga zastopa 
zač. zast. Jernej Mravljak – odvetnik, Linhartova ulica 6, 
Maribor; Nexhat Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje, zaradi 
izterjave 177,40 EUR, sklenilo:

Dolžniku Haki Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje, se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Jernej Mravljak 
– odvetnik, Linhartova ulica 6, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika Haki 
Dranqolli vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 9. 4. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 144/2017 Os-1800/18

Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski posto-
pek po dne 15. 10. 1942 umrlem Antonu Mihlju, roj. 3. 2. 
1865, neznanega bivališča.
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O pokojnem Antonu Mihlju, razen podatka, da je bil 
sin pok. Josipa (Jožefa) in Marijane, roj. Ličen, ter da je 
bil poročen s Karolino Mihelj, roj. Pečenko, in da je umrl 
v Brjah, ne obstaja noben drug podatek.

Sodišče zato poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po pokojnemu, da se v enem letu 
od objave tega oklica v Uradnem listu RS, oglasni deski 
UE Ajdovščina ter sodni deski tega sodišča, priglasijo 
sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče za-
puščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo na 
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 21. 3. 2018

D 152/2017 Os-1866/18

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče pod opra-
vilno številko D 152/2017 zapuščinski postopek po dne 
21. 7. 2017 umrlem Marvinu Vidrihu, od Igorja, roj. 
27. 10. 1984, nazadnje stanujočem v Ajdovščini, Vilhar-
jeva ulica 51.

Njegova zapuščina je brez dedičev.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 

Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine.

Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o za-
pustnikovih obveznostih.

Vsak upnik lahko v šestih mesecih od dneva objave 
tega oklica:

– v zapuščinskem postopku prijavi zahtevo, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapu-
ščine brez dedičev in

– vloži zahtevo za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev.

Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti po-
trdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi četrtega od-
stavka 142.a člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 26. 3. 2018

D 78/2016 Os-1481/18

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pokojnem Marolt Milanu, roj. 25. 4. 1924 v Fari, na-
zadnje stanujočem v Fari, umrlem 16. 5. 1946.

Podatki o zapustn. dedičih sodišču niso znani, zato 
je bil dne 14. 7. 2016 izdan oklic dedičem, na katerega 
pa se ni javil nihče, tako da sodišče še vedno ne ve za 
nobenega dediča pokojnega Marolt Milana.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapu-
ščine, bo zapuščina brez dedičev prešla v last Republike 
Slovenije, ki za zapustn. dolgove ne odgovarja.

Eventualni zapustn. upniki lahko pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustn. obve-
znostih pri tukajšnjem sodišču.

Eventualni upniki zapustnika lahko zahtevajo, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih od dneva 
objave oklica prijavijo to zahtevo v zapuščinskem po-
stopku ter vložijo predlog za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-

čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 16. 2. 2018

D 299/2017 Os-1847/18

Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku za-
puščinski postopek po pokojnem Barle Bogdanu, rojen 
19. 12. 1958, umrl 30. 11. 2017, nazadnje stanujočem 
Radohova vas 23, Šentvid pri Stični, državljanu Repu-
blike Slovenije.

Tekom zapuščinskega postopka so se dediči pr-
vega in drugega dednega reda odpovedali dediščini, 
sodišču pa ni uspelo ugotoviti ali obstajajo po zap. 
kakšni dediči tretjega dednega reda (tete in strici ozi-
roma bratranci in sestrične), ki bi prišli v poštev za de-
dovanje po njej. Glede na ugotovljeno, sodišče s tem 
oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od ob-
jave oklica v Uradnem listu RS, na spletni strani tukaj-
šnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča 
ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po prete-
ku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko 
obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom 
o dedovanju.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 20. 3. 2018

D 564/2014 Os-1997/18

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojni Ivani Morgan, roj. 20. 6. 1899, 
nazadnje stanujoči Gažon 80, Šmarje, ki je umrla dne 
23. 1. 1964.

V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovi-
lo, da je bila zapustnica hči Ivana Morgana in Frančiške, 
roj. Mohorčič, da ni bila poročena in ni imela potomcev. 
Nadalje je sodišče ugotovilo, da je imela zapustnica 
brata Ivana Morgana, roj. 27. 5. 1896, ki je bil razglašen 
za mrtvega s sklepom tega sodišča N 81/2014 in dolo-
čenim datumom smrti 28. 5. 1966, le-ta pa je imel sina 
Ivana (roj. 24. 6. 1917, ki je umrl 4. 3. 1999), slednji pa 
je imel tri otroke, in sicer sinova Bruna (roj. 18. 1. 1939) 
in Claudia (roj. 2. 8. 1943) ter hčer Nevijo (roj. 11. 10. 
1941, ki je umrla 30. 12. 1988, dediči po njej niso zna-
ni). Nadalje je sodišče ugotovilo, da je zapustnica imela 
tudi polbrata Antona, roj. 18. 4. 1886 in polsestro Ano, 
roj. 23. 11. 1888.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadalje-
valo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim 
dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, 
Šared 28/h, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 4. 2018

D 667/2015 Os-2000/18

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski 
postopek po pokojnem Giacomu (Jakobu) Lazzarju, roj. 
leta 1852, neznanega bivališča, ki je bil razglašen za 
mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru opr. št. 
N 67/2012 z dne 14. 2. 2014, ter določenim datumom 
smrti 4. 7. 1924.
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V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugo-
tovilo, da je bil zapustnik sin Luce Lazzarja, da je bil 
imenovan „Baida“ ter da ni bil poročen in ni imel potom-
cev. Iz podatkov spisa izhaja, da je imel zapustnik brata 
Giuseppeja (Josipa) in Giovannija (Ivana) Lazzarja. Brat 
Giuseppe Lazzar je bil poročen z Antonijo, ponovno po-
ročeno Andrejašič, in hčerko Marijo, poročeno Cah, ki je 
bila rojena 15. 9. 1882. Brat Giovanni Lazzar je imel sina 
Ivana Lazzarja, ki je umrl 11. 7. 1866, le-ta pa je imel 
sina Ivana Franca Lazarja, ki je umrl 26. 5. 1941. Nje-
govi otroci so Ivanka Lazar (umrla 23. 12. 1990, po njej 
je dedoval sin Mario Starc), Jožefa Montanič in Marija 
Bažec (umrla 25. 4. 1977, po njej so dedovali mož Ivan 
Bažec, hči Marija Pogledič oziroma po njej sin Marjan 
Pogledič ter sin Ivan Slavko Bažec oziroma po njem 
otroka Stojan Bažec in Vesna Bažec).

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadalje-
valo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim 
dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, 
Šared 28/h, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 4. 2018

D 114/2017 Os-2010/18

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojnem Milanu Gorencu, rojenem 
1. 9. 1954, državljanu Republike Slovenije, samskem, 
umrlem 29. 1. 2017, nazadnje stanujočem Ulica 1. av-
gusta 7, Kranj.

Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo 
dedovanje na podlagi zakona. Zapustnik je bil samski 
in brez otrok. Dediči drugega dednega reda – zapu-
stnikova sestra in brata so se dedovanju po zapustniku 
odpovedali, zato so k dedovanju poklicani dediči tretjega 
dednega reda. Sodišče z njihovimi podatki ne razpolaga.

Na podlagi določbe 206. člena Zakona o dedovanju 
zato sodišče poziva dediče tretjega dednega reda ozi-
roma vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski po-
stopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi razpoložljivih 
podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 9. 4. 2018

IV D 2796/2016 Os-1625/18

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Štefaniji Škerl, roj. 26. 12. 1925, 
umrli 2. 10. 2016, nazadnje stan. Tomažičeva ulica 85, 
Ljub ljana.

Po podatkih, s katerimi sodišče razpolaga, zapu-
stnica dedičev prvega in drugega dednega reda ni za-
pustila. Dediči tretjega dednega reda kljub poizvedbam 
sodišču niso poznani.

Sodišče tako na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva vse, ki mislijo, da bi bili lahko poklicani 
k dedovanju po zapustniku, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka 
bo sodišče zapuščinski postopek zaključilo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 18. 4. 2017

IV D 454/2015 Os-1799/18

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Salokar Vojku, sinu Čardić 
Meha, rojenem dne 29. 4. 1948, umrlem dne 12. 1. 
2015, nazadnje stanujočim na naslovu Ulica Franca 
Mlakarja 16, Ljub ljana, državljanu Republike Slovenije.

Morebitne upnike po pok. Salokar Vojku obvešča-
mo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih 
obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo 
to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev).

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel 
stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki 
je predmet dedovanja, postalo last Republike Sloveni-
je, ki na podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 22. 3. 2018

II D 133/2017 Os-1802/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okraj-
nim sodiščem v Mariboru, po dne 5. 12. 2016 umrlem 
Polenšak Srečku Borisu, sinu Franca, roj. 20. 12. 1938, 
drž. RS, razvezanem, nazadnje stan. Gradiška 697, 
Kungota, pridejo v poštev dediči III. dednega reda ne-
znanih imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda ne-
znanih imen in naslovov, ter vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica skladno z 206. členom Zako-
na o dedovanju pod opr. št. II D 133/2017.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 3. 2018

II D 1446/2013 Os-1855/18

V zapuščinski zadevi po pok. Zlatku Juhart, roje-
nem 7. 11. 1968, umrlem 2. 7. 2013, nazadnje stanu-
jočem Pesnica pri Mariboru 58, Pesnica pri Mariboru, 
gre za zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih 
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapušči-
ne brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik 
priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja 
zapuščine brez dedičev.
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Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 3. 2018

D 249/2017 Os-1975/18

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi 
po pok. Vrenko Petrić Jožefi, rojeni 6. 3. 1938, nazadnje 
stalno stanujoči Lastnič 55, Buče, umrli dne 24. 6. 2017, 
v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena, prvim 
odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona o dedo-
vanju (ZD), dne 21. 11. 2017, sklenilo:

Objavi se oklic neznanim dedičem III. dednega 
reda, ki imajo pravico do dediščine po pokojni Vrenko 
Petrić Jožefi, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta 
od objave tega oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem III. dednega 
reda po pokojni Vrenko Petrić Jožefi, se po pravnomoč-
nosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabi-
tjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem III. dedne-
ga reda po pokojni Vrenko Petrić Jožefi se postavi Vero-
nika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče 
III. dednega reda v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 21. 11. 2017

D 243/2016 Os-1874/18

Pred Okrajnim sodiščem v Tolminu je v teku za-
puščinski postopek po pok. Vereni Rutar, hči Franca, 
z zadnjim prebivališčem Bača pri Modreju 46, Tolmin, ki 
je umrla dne 29. 9. 2016.

Zapustnica oporoke ni sestavila, zato prihaja po 
njej v poštev zakonito dedovanje. Vsi dediči iz drugega 
dednega reda so se dedovanju odpovedali, za dediče 
tretjega dednega reda pa je bil objavljen oklic nezna-
nim dedičem z dne 23. 1. 2017, saj sodišče z njihovimi 
podatki ni razpolagalo. Ker se na podlagi oklica ni javil 
nihče, gre za zapuščino brez dedičev.

Premoženje zapustnice sestavljajo:
– nepremičnina, parc. št. 870, k.o. 2246 Most na 

Soči, last zapustnice do celote;
– denarna sredstva pri Novi KBM D.D. na TRR 

št. 04476-0226996484 s stanjem na dan smrti v viši-
ni 4.284,34 EUR oziroma na dan 3. 11. 2016 v višini 
4.292,04 EUR in na hranilni vlogi št. 443-3193918 s sta-
njem na dan 29. 9. 2016 v višini 3,80 EUR ter

– zapadel in neizplačan obrok pokojnine za mesec 
september 2016 pri ZPIZ Slovenija v višini 447,15 EUR.

V zapuščinskem postopku so svoje terjatve prijavili:
– Dom upokojencev Podbrdo, Podbrdo 33, Podbr-

do – v višini 170,94 EUR;
– Jerica Kragelj Kneža 1b, Most na Soči – za plačilo 

pogrebnih stroškov v višini 1.147,45 EUR ter
– Občina Tolmin, iz naslova omejitve dedovanja, po 

zapustnici zaradi izvršenih doplačil za bivanje zapustni-
ce v Domu upokojencev Podbrdo, v višini 6.645,63 EUR.

Sodišče upnike opozarja, da bo zapuščina brez 
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine 
v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slo-
venija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Vsem potencialnim upnikom sodišče pojasnjuje, da 
lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o pre-
moženju, ki sestavlja zapuščino.

Sodišče vse potencialne upnike opozarja, da lahko 
v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica zahtevajo, 
da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena 
Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 16. 3. 2018

D 46/2017 Os-1875/18

Pred Okrajnim sodiščem v Tolminu je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Antonu Martinič, rojenem 15. 9. 
1865, nazadnje stanujoč Plohi 119, Livek, ki je umrl dne 
21. 4. 1940.

Premoženje zapustnika sestavljajo nepremičnine, 
parc. št. 977, 976 in 795, vse k.o. 2230 Livek, vse last 
zapustnika do 1/2.

Sodišču niso znane nobene zapustnikove obvezno-
sti.

Zapustnik oporoke ni sestavil, zato prihaja po njem 
v poštev zakonito dedovanje, pri čemer pa sodišču ni bil 
znan noben zakoniti dedič. Glede na navedeno, je so-
dišče opravilo ediktalni postopek, v katerem je neznane 
dediče vabilo z oklicem, opr. št. D 46/2017 z dne 17. 3. 
2017. Oklic je bil objavljen na oglasni deski Upravne enote 
Tolmin, po poteku 1-letnega roka od objave oklica pa se 
ni zglasil nihče, ki bi zatrjeval svojo pravico do dediščine 
po zapustniku.

Sodišče upnike opozarja, da bo zapuščina brez dedi-
čev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo 
pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v ste-
čajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Vsem potencialnim upnikom sodišče pojasnjuje, da 
lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o pre-
moženju, ki sestavlja zapuščino.

Sodišče vse potencialne upnike opozarja, da lahko 
v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica zahtevajo, 
da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena 
Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 21. 3. 2018

D 53/2016 Os-1876/18

Pred Okrajnim sodiščem v Tolminu je v teku za-
puščinski postopek po pok. Jožefu Lenkič, z neznanim 
zadnjim prebivališčem, rojen dne 18. 9. 1915, ki je bil 
razglašen za mrtvega za dne 19. 9. 1985.

Zapustnik oporoke ni sestavil, zato prihaja po njem 
v poštev zakonito dedovanje, pri čemer sodišču ni bil 
znan noben zakoniti dedič. Glede na navedeno je sodišče 
opravilo ediktalni postopek, v katerem je neznane dediče 
vabilo z oklicem, opr. št. D 53/2016 z dne 25. 11. 2016. 
Oklic je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 13. 1. 2017, 
po poteku 1-letnega roka od objave oklica pa se ni zglasil 
nihče, ki bi zatrjeval svojo pravico do dediščine po zapu-
stniku. Glede na navedeno gre za zapuščino brez dedičev.

Premoženje zapustnika sestavljajo nepremičnine, 
parc. št. 4385/0, 428/0, 4061/0, 3703/1, 3994/1, 3626/4, 
3244/0, 3389/2, 3703/3, 3577/3, 3757/0, 3389/1, 3996/0, 
426/0, 3586/2, 3703/2, 3987/0, 3626/2, 4106/2, 3577/2, 
3586/1, 3994/2, 4378/0, 3586/3, 3577/4, 3423/0 427/0, 
3997/0, 3577/1, 4105/0, 3767/0 ter 3779/0, vse k.o. 2214 
Breginj, vse last zapustnika do celote.
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V zapuščinskem postopku ni sodišču znanih upnikov.
Sodišče upnike opozarja, da bo zapuščina brez 

dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine 
v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slo-
venija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Vsem potencialnim upnikom sodišče pojasnjuje, 
da lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino.

Sodišče vse potencialne upnike opozarja, da lahko 
v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica zahte-
vajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 21. 3. 2018

D 6/2017 Os-1877/18

Pred Okrajnim sodiščem v Tolminu je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Tereziji Miklavič, hčeri Ivana 
Uršiča, rojeni 22. 9. 1861, nazadnje stanujoča v Kobari-
du 145, Kobarid, ki je umrla dne 5. 11. 1938.

Sodišče je zapustničine zakonite dediče, ker so mu 
bili neznani, vabilo z oklicem, opr. št. D 6/2017 z dne 
27. 2. 2017, na podlagi katerega se v roku enega leta 
od objave ni javil nihče. Gre torej za zapuščino brez 
dedičev.

Premoženje zapustnice sestavljajo nepremičnine, 
parc. št. 1192/621, 1192/38, 1192/620 ter 1192/239, vse 
k.o. 2224 Trnovo, last zapustnice do celote.

Sodišču niso znane nobene zapustničine obvezno-
sti.

Sodišče upnike opozarja, da bo zapuščina brez 
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine 
v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slo-
venija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Vsem potencialnim upnikom sodišče pojasnjuje, 
da lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino.

Sodišče vse potencialne upnike opozarja, da lahko 
v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica zahte-
vajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 21. 3. 2018

D 295/2016 Os-1878/18

Pred Okrajnim sodiščem v Tolminu je v teku za-
puščinski postopek po pok. Mariji Rosič, hči Mihaela 
Lavrenčiča, z zadnjim prebivališčem Logje 23, Logje, ki 
je umrla dne 19. 11. 2016.

Zapustnica oporoke ni sestavila, zato prihaja po 
njej v poštev zakonito dedovanje. Ker sodišču zakoniti 
dediči niso bili znani, jih je sodišče vabilo z oklicem, 
opr. št. D 295/2016 z dne 23. 1. 2017, ki je bil objavljen 
v Uradnem listu RS dne 10. 3. 2018, na podlagi katerega 
pa se v 1-letnem roku ni javil nihče. Glede na navedeno, 
gre za zapuščino brez dedičev.

Premoženje zapustnice sestavljajo nepremičnine:
– parc. št. 2820/2, 1417, 2787/1, 2816/1, 2402/3, 

1774, 1873, 2383/1, 2390, 2434, 2795, 4343/2, 4363, 
1573, 2399, 1422, 2726, 1590, 1416, 2847, 4310, 2012, 
2954, 4300, 2787/2, 1869, 2846/1, 1708, 2382, 2038, 
2767/2, 2767/1, vse k.o. 2216 Logje, last zapustnice 
do celote;

– parc. št. 2384, 1819, 4319, 2463, 2692/2, 4343/3, 
4153/1, 4340, 4341, 2952, 4361, 2708, 1570, 2522, 
1447, 1592, 1867, 2271, 1763, 2400, 3076, 1730/3, 
2014, 2440, 2435, 4246/3, 1419, 2816/2, 4308, 1730/2, 
4335, 1531, 2381/3, 2402/1, 2723, 2736, 3067, 2582, 
1655, 2774, 2464/2, 2512, 2544, 4343/1, 1470, 1874, 
2417/2, vse k.o. 2216 Logje, vse last zapustnice do ¼.

V zapuščinskem postopku sta svoje terjatve pri-
javili:

– Dom upokojencev Podbrdo, Podbrdo 33, Podbr-
do – v višini 1.099,07 EUR ter

– Občina Kobarid, iz naslova omejitve dedovanja, 
po zapustnici zaradi izvršenih doplačil za bivanje zapu-
stnice v Domu upokojencev Podbrdo (10.305,25 EUR) 
ter iz naslova plačila pogrebnih stroškov (994,23 EUR), 
v skupni višini 11.299,48 EUR.

Sodišče upnike opozarja, da bo zapuščina brez 
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine 
v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slo-
venija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Vsem potencialnim upnikom sodišče pojasnjuje, 
da lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino.

Sodišče vse potencialne upnike opozarja, da lahko 
v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica zahte-
vajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 21. 3. 2018

Oklici pogrešanih

N 20/2017 Os-2066/18

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je bil na predlog 
Jožefa Brožiča, Gornji Zemon 33, Ilirska Bistrica, uve-
den nepravdni postopek za razglasitev pogrešanega 
Ivana Roliha pok. Ivana, neznanega bivališča, roj. 4. 1. 
1901 v kraju Gornji Zemon 4, ki ga zastopa skrbnica za 
poseben primer Ljubica Uljan, Zabiče 30B, Ilirska Bistri-
ca, za mrtvega.

Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postop-
ku (ZNP), sodišče poziva pogrešanega oziroma vse, ki 
kaj vedo o njegovem življenju, da to v roku treh mesecev 
po objavi tega oklica, sporočijo sodišču ali skrbnici za 
poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče 30B, Ilirska Bi-
strica, ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešano 
osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 19. 4. 2018

N 6/2018 Os-2063/18

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Urše Ban-
di, pok. Josipa, iz Prebenega, neznanega bivališča, za 
mrtvo.

Pogrešanko se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki 
kaj vedo o njenem življenju, pa se poziva, da to sporo-
čijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanko 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 4. 2018
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Spričevala preklicujejo

Vozelj Katja, Veliki Gaber 106, Veliki Gaber, indeks, 
št. 31120136, izdala Fakulteta za farmacijo, leto izdaje 
2012. gnq-339355

Drugo preklicujejo

AVTOPREVOZNIŠTVO DACAR d.o.o., Breg ob Savi 
28, Mavčiče, izvod licence, št. O0328673, za vozilo MAN, 
reg. št. KR DL 472, veljavnost do 19. 4. 2021. gnr-339354

D SPED transport d.o.o., Celovška cesta 228, Ljub-
ljana, izvod licence, št. GE007635/06831/009, za vozilo 
reg. št. LJ CB-238. gnx-339348

D SPED transport d.o.o., Celovška cesta 228, Ljub-
ljana, izvod licence, št. GE007635/06831/013, za vozilo 
reg. št. LJ CB-242. gnw-339349

D SPED transport d.o.o., Celovška cesta 228, Ljub-
ljana, izvod licence, št. GE007635/06831/014, za vozilo 
reg. št. LJ CB-243. gnv-339350

D SPED transport d.o.o., Celovška cesta 228, Ljub-
ljana, izvod licence, št. GE007635/06831/015, za vozilo 
reg. št. LJ CB-245. gnu-339351

D SPED transport d.o.o., Celovška cesta 228, Ljub-
ljana, izvod licence, št. GE007635/06831/016, za vozilo 
reg. št. LJ CB-246. gnt-339352

Drinovec Rajko, Okroglo 1a, Naklo, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500030657001, izdal Cetis 
Celje d.d. gnn-339358

EUROTOUR d.o.o. Novo mesto, Brod 40, Novo 
mesto, izvod licence, št. GE008988/00170/009, za vo-
zilo reg. št. NM KF-465. gns-339353

FamiS, DEAN STAMENKOVIĆ s.p., Rus-
janov trg 4, Ljub ljana, potrdilo za voznika, 
št. 012827/AD36-2-1053/2017, izdano na ime Vladimir 
Mladenović, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gnd-339343

Gregorn Gregor, Veliki Kal 9, Šentvid pri Stični, 
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne 
usposobljenosti za odgovorno osebo, št. 618715, iz-
dajatelj Ministrstvo za infrastrukturo, leto izdaje 2006. 
gno-339357

Lakić Aleksander, Maistrova ulica 1, Slovenj Gradec, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500022914001, iz-
dal Cetis Celje d.d. gnf-339341

Preklici

Pađan Petar, Pot na Rakovo jelšo 297, Ljub ljana, 
izvod licence št. 013945/001, veljavnost licence 27. 9. 
2022, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije za 
vozilo reg. št. LJ 05-VRI. gnc-339344

Salkić Sejad, Nasirec 18, Kozina, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500000981002, izdal Cetis Celje 
d.d. gne-339346

SP-TRANS d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljub-
ljana, izvod licence, št. GE006958/07015/007, za vozilo 
Volvo, reg. št. LJ 38-NCG, veljavnost do 23. 7. 2019. 
gne-339342

Šketa Domen, Kumen 60, Lovrenc na Pohorju, dija-
ško izkaznico, izdala SERŠ, št. F7D8C339. gnb-339345

Umer Galip, Cesta II. grupe odredov 62, 
Ljub ljana-Dobrunje, digitalno tahografsko karti-
co, št. 1070500042905000, izdal Cetis Celje d.d. 
gny-339347

Zafran Leopold, Jakčeva ulica 25, Ljub ljana, izvod 
licence, št. GE007830/07321/001, za vozilo Renault 
Magnum, reg. št. LJ 46 3UR, veljavnost do 12. 1. 2016, 
izdano za Amarin 22 d.o.o. gnt-339356

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica 
talcev 9, 2000 Maribor, okrogel žig s premerom 3 cm. 
Na sredini zaščitni znak zavoda, ki ima obliko ščita, 
v katerem je vrisan povzetek grba mesta Maribor, preko 
katerega je na sredini upodobljena palica ovita s kačo, 
v spodnjem delu ščita besedilo MARIBOR. Ob obo-
du napis ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA 
MARIBOR ter oznaka 1/1. Ob-2180/18
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